
Можете да заплатите данък върху недви-
жимите имоти, такса битови отпадъци и да-
нък върху превозните средства, начислени 
за 2018 г., на две равни вноски както следва:

-първа вноска до 30.06.2018 г.
-втора вноска до 31.10.2018 г.
На платилите задълженията си за цялата 

година до 30.04.2018 г. се прави отстъпка от 
5 %.

Уведомяваме Ви, че за неплатените до 
30.06.2018 г. ДНИ /данък недвижим имот/, 
ТБО /такса битови отпадъци/ и данък се 
начислява лихва.

Задълженията си може да платите:
• в брой на касата на отдел „МДТ”, на-

мираща се в административната сграда 

на Община Белово, ул. „Орфей” № 4А от 
08.30 ч. до 17.00 ч.;

• по банковата сметка на Община Бе-
лово в Търговска банка „Д“ АД:

IBAN: BG64DEMI92408400182431
BIC: STSABGSF

Код за вид плащане: 
442100 – данък върху недвижимите имоти;
442300 – данък върху превозните средства;
442400 – такса битови отпадъци

МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ПОС-ТЕРМИНАЛ 
НА КАСАТА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И 
ТАКСИ“

Няма промяна в нито един 
от местните данъци, а също и в 
размера на местните такси.

Това се отнася и за таксите 
в детските градини на терито-
рията на община Белово.

общински вестник, месец март 2018,  брой 3 (16), година III, Белово, разпространява се безплатно                               

Силните социални ангажименти са една 
от основните характеристики на община 
Белово. Политиката на Общинска админи-
страция е и ще бъде подадена ръка с грижа 
за всички хора на Общината – от най-мла-
дите до най-възрастните; лицата и децата 
с увреждания и техните близки; лицата и 
семействата в неравностойно положение; 
безработните младежи и продължително 
безработни лица, изпаднали в социална 
изолация. Общинска администрация раз-
вива активна дейност в сферата на предос-
тавяне на социални услуги и осигуряване 
на заетост, реализирайки множество про-
екти и програми, финансирани от евро-
пейски фондове и държавния бюджет:

1. Проект „Център за почасово предос-
тавяне на социални услуги в общността 
или в домашна среда - община Белово“;

2. Проект „Осигуряване на топъл обяд в 
община Белово, Домашен социален патро-
наж – град Белово“;

3. Проект „Център за социална рехаби-
литация и интеграция за лица в неравно-
стойно положение и техните семейства в 
община Белово“;

4. Проект „Развитие на социалното 
предприемачество за подобрен достъп до 
заетост на уязвими групи в община Бело-
во“;

5. Проект „Обучения и заетост за мла-
дите хора“;

6. Национална програма „Заетост и обу-
чение на хора с трайни увреждания“;

7. Програма „Старт на кариерата“;
8. Проект „Работа“ към Агенция по за-

етостта.

1. На 31.12.2017 г. приключи Договор 
за БФП № BG05M9OP001-2.002-0156-C01, 
Проект „Център за почасово предоставя-

не на социални услуги в общността или в 
домашна среда - община Белово“, по ОП 
„РЧР“ по Приоритетна ос „Намаляване 
на бедността и насърчаване на социално-
то включване“, Схема „Независим живот“. 
Проектът бе на стойност 499 988,44 лв.за 
срок от 24 месеца. Основната целева гру-
па по проекта бе лица/деца с увреждания, 
на които се предоставяха грижи в семейна 
среда. По проекта бяха включени 80 потре-
бители и бе назначен 65 бр. персонал като 
лични асистенти, домашни помощници, 
социални асистенти и санитари. 

По проекта бе осигурена психологи-
ческа подкрепа, насочена към персона-
ла, предоставящ социалните услуги. Тази 
дейност се изразяваше в консултиране 
при трудни и специфични ситуации, как-
то и подкрепа и посредничество при раз-
решаването на конфликти. Нейна цел бе 
изграждането на модел за обективно и 
емоционално устойчиво професионално 
поведение, както и поддържане на профе-
сионалното самочувствие на лицата, пре-
доставящи услугите. По проекта бе назна-
чен и социален работник, като приоритет 
в работата му бе подпомагане на лицата с 
увреждане, оценка на потребностите им и 
изготвяне на индивидуални планове, спо-
ред спецификата на физическото им със-
тояние. Всички потребители се възползва-
ха от предоставяните услуги на социалния 
работник. Проектът приключи успешно и 
имайки предвид успеха му, но и перспек-
тивата да останат хора в неравностойно 
положение без подкрепа в ежедневието 
Кметът на общината предприе действия за 
осигуряване на устойчивост на дейностите 
по проекта. През месец декември 2017 г. об-
щина Белово депозира в МТСП заявление, 
потвърждаващо намеренията на адми-

нистрацията да продължи да предоставя 
дейностите по Проекта и през 2018 годи-
на. Заявлението бе одобрено и съответно 
от януари 2018 година стартира предоста-
вяне на услугите със средства от държав-
ния бюджет, съгласно Постановление на 
МС№330/12.2017 година и Споразумение 
№ФС01-0426 между АСП и община Бело-
во с период 01.01.2018 – 31.12.2018 година, 
на стойност 295 200,00 лв. Към настоящия 
момент се обслужват 76 лица и има назна-
чен персонал от 58 лица. 

2. През 2016 година община Белово спе-
чели Проект по Оперативна програма за 
храни и / или основно материално подпома-
гане и подписа Договор № BG05FMOP001-
3.002-0013-C05, Проект „Осигуряване на 
топъл обяд в община Белово, Домашен 
социален патронаж – град Белово“. Про-
ектът е за срок 06.05.2016 – 30.04.2020 годи-
на, на обща стойност 545 157,55 лв. безвъз-
мездна финансова помощ. Основните цели 
на проектното предложение са: осигуря-
ване на ежедневен безплатен топъл обяд, 
/включващ супа, основно ястие, десерт и 
хляб/ на 250 лица от всички населени мес-
та на територията на община Белово от 
следните целеви групи: лица и семейства 
на месечно подпомагане, с доход по-нисък 
от диференцирания минимален доход; не-
осигурени, самотно живеещи възрастни 
лица, деца и семейства, подпомагани по 
Закона за семейни помощи за деца; самот-
но живеещи лица, получаващи минимал-
ни пенсии/за осигурителен стаж и възраст, 
за инвалидност, социални и наследствени 
пенсии; скитащи и бездомни деца и лица; 
лица без доходи; лица и семейства, инци-
дентно пострадали от бедствия и аварии 
при форсмажорни обстоятелства, подпо-
магани с еднократна 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
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(продължава на стр. 2)



Актуално стр.2

помощ по реда на Закона за социално под-
помагане. 

Храната се приготвя в сградата на Домашен социален патро-
наж в град Белово. За целите на проекта са осигурени два авто-
мобила, които доставят ежедневно безплатния обяд по домовете 
на лицата с увреждания и възрастните хора. Също така със сред-
ства от общинския бюджет е осигурено финансиране на допъл-
нителен персонал към Домашен социален патронаж, който да 
осигурява навременно приготвяне и доставяне на топлия обяд 
из всички населени места на общината. Заявления за включва-
не в проекта се подават в сградата на Общинска администрация 
в гр.Белово, но оценката на потребностите и допустимостта на 
лицата се прави от Дирекция „Социално подпомагане“ – Септем-
ври. Срокът за прием на заявления е постоянен, до запълване на 
капацитета на проекта.

С проекта се осигури обхват на най-тежките случаи на тери-
торията на община Белово; обхват на всички деца в риск, посе-
щаващи училище, с цел предотвратяване на отпадането им от 
училище;обхват на 
всички бездомни и 
скитащи лица. Про-
ектът е с огромна 
обществена и соци-
ална значимост, тъй 
като е насочен към 
най-уязвимата част 
от населението, за 
което Общината се 
опитва да осигури 
оптимално и дълго-
срочно подпомага-
не. 

3. Община Белово е бенефициент по ОП „РЧР“, „Активно 
включване“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0117-C01, със спе-
челен Проект „Център за социална рехабилитация и интегра-
ция за лица в неравностойно положение и техните семейства 
в община Белово“. Договорът за БФП бе подписан на 18.04.2017 
година между МТСП, АСП и Кмета на община Белово и е със 
срок до 31.12.2018 година, като размерът на безвъзмездната фи-
нансова помощ е 345 550,37 лв. По проекта бе разкрит „Център за 
социална рехабилитация и интеграция за лица в неравностойно 
положение и техните семейства в община Белово“. Тази инова-
тивна за община Белово социална услуга в общността е със се-
далище в град Белово, в сградата на Общинска администрация 
в помещения, предоставени на центъра, само и единствено за 
изпълнение на дейностите му. Назначен е технически персонал 
- който организира и контролира ежедневните дейности на соци-
алната услуга и специализиран персонал - психолог, медицинско 
лице, трудотерапевт, социален работник, рехабилитатор и нев-
ролог, които предоставят комплексни и иновативни подходи. До 
момента в ЦСРИ има регистрирани 185 потребители от община 
Белово. Осъществяват се дейности по всички населени места на 
територията на Общината. Услугите, които се предоставят са на-
сочени едновременно както към лица с увреждания /в това число 
и деца/ или лица с невъзможност за самообслужване, така и към 
членове на техните семейства, които желаят да се върнат отново 
на пазара на труда. За тази цел по проекта им е осигурено без-
платно обучение, възможност за намиране на работа и възмож-
ност от наемане на работа от община Белово след приключване 
на проектните дейности. 

По проекта 15 лица бяха обучени по професия „Озеленител“ 
и „Парково строителство и озеленяване“ – с придобита втора 
степен на професионална квалификация и 10 лица обучени по 
професия „Помощник-възпитател“, Специалност – „Помощник- 
възпитател“ в отглеждането и възпитанието на деца – с придоби-
та трета степен на професионална квалификация.

Общината като бенефициент и работодател ще осигури суб-
сидираната заетост за период от 6 месеца на пълен работен ден 
на 5 лица „Помощник- възпитател“ в отглеждането и възпита-
нието на деца и 10 лица „Озеленител“. Цен-

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 
НА ОБЩИНА БЕЛОВО

(продължение от стр. 1)

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1927“ Белово
03.04. – Работилница за писане на яйца по Велинградска тех-

ника – съвместно с Музейна сбирка „Атанас Хрисчев“ гр. Бело-
во; място – Ритуална зала – 10:30 ч.

НЧ „Благой Захариев-1932“ Белово
02.04. - Откриване на седмицата на детската  книга – Среща с 

децата; място: ДГ „Щурче“ гр. Белово.
03.04. - Отбелязване на 01.04.-Ден на хумора – Пенсионерси 

клуб.
05.04. - Великденски концерт; място – залата, 1 ет.
20.04. - Отбелязване на 22 април – Ден на земята - Среща с 

читатели и презентация на филм по темата; Витрина от фото-
материали за опазване на планета Земя; място – библиотеката.

НЧ „Тодор Каблешков-1874“ с. Голямо Белово
01.04. – Пресъздаване на обичай „Лазаруване“ – изпълнява 

Детска фолклорна група; място: обикаляне на къщите в селото.
05-06.04. – „Писане“ на великденски яйца – деца от Групата за 

народно творчество изписват яйца с восък и подреждат Велик-
денска изложба.

06.04. – Участие на „Хора за народно пеене“ в църквата – с 
църковни песнопения за Великден.

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1910“ с. Мененкьово
05-06.04. - Боядисване на великденски яйца; 
място – читалището.
16.04.-23.04. - Седмица на детската книга; място – читалището.

НЧ „Просвета-1958“ с. Аканджиево
04.04. – 13:00-17:00 ч. – Изработване и подготвяне:
• Великденска  изложба; 
• Украса на библиотеката; 
• Дърво с яйца;
• Табло; 
• Рисуване на Великденски картички.
16.04.-23.04. – 15:00-17:00 ч. – Седмица на детската книга: Бесе-

да с децата за любима приказка и любим герой; изработване на 
табло. 

НЧ „Ал. Пипонков – Чапай“ с. Дъбравите
04.04. – 11:30 ч. – Боядисване на великденски яйца и украса на 

великденско дърво с малките читалищни дейци.
17.04. – 16:30 ч – Ден на детската книга – Беседа: „Любими дет-

ски автори и любими приказки“; място – библиотеката.

НЧ „Просвета-1928“ с. Момина Клисура
04.04. – Тържество по случай Великден – място: Пенсионер-

ски клуб.
05.04. – Боядисване на яйца /Велики четвъртък/ - място: биб-

лиотеката; Великденска изложба - място: Пенсионерски клуб.

НЧ „Искра-1881“ с. Сестримо
01.04. – Ден на хумора и шегата – разказване на забавни случ-

ки и преживявания; място: билиотеката.
01.04.-06.04. – Великденска украса на площада с рисувани яйца 

от стереопор, украса на входа на читалището с рисувани яйца 
и табло.

12.04. – Ден на космонавтиката – изготвяне на табло.
16.04. – 23.04. – Седмица на детската книга:
• Посещение на Детска градина с. Сестримо в библиотеката на 

читалището.
• „Деца четат на деца“.
• Конкурс за рисунка „Любим герой от детските книги“.
• Спортни игри „Бързи, смели, сръчни“.

НЧ „Христо Ботев-1931“ с. Габровица
05.04. – Боядисване на яйца; място – читалището.
23.04. – Четене на приказки от любими автори. – библиотека-

та.(продължава на стр. 5)



Общество стр.3

Дейвид Иванов Гюров, V „А“ клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово

Проект „Община Белово и нейните граждани 
– част от голямото Европейско семейство”

Национално сдружение на общините в Република България
Проект по грантова схема: „Подкрепа на инициативи на общините,  свързани с регионалното измерение на 
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“ Проект: „Община Белово и нейните граждани – част от 

голямото Европейско семейство

Сиана Здравкова Биволарска, 6 год.

ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ РИСУНКИ
„Как Европа промени моя град и моята община”

Йоана Калоянова Искрова, V „Б“ клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово

Юна Георгиева Иванова, V „Б“ клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово

Николинка Велчева Василева, VII клас, 
ОУ „Отец Паисий“ с. Мененкьово

Сашка Светославова Атанасова, VII „Б“ клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово



Общество стр.4

Йорданка Иванова Цветанска, V „Б“ клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово

Кристина Иванова Цикалова, V „Б“ клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово

Димитър Ванев Ценов, III „A“ клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово

Петя Емилова Воденичарска, V клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово

Стефани Чепанова, V клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово

Илияна Георгиева Димитрова, V „Б“ клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово

Лукас Георгиев Кехайов, VII „Б“ клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово

Анджела Ганчева, VII „В“ клас, 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.Белово



Общество стр.5

търът предоставя и 
почасови социални 

услуги от лични асистенти на лица с ув-
реждания или с невъзможност за само-
обслужване, чиито членове от семейства, 
които са полагали грижа за тях са изрази-
ли желания да се върнат на реалния трудов 
пазар.

4. Община Белово кандидатства пред 
ОП „РЧР“ с Проект „Развитие на соци-
алното предприемачество за подобрен 
достъп до заетост на уязвими групи в об-
щина Белово“, Схема „Социално предпри-
емачество“, Приоритетна ос: „Намаляване 
на бедността и насърчаване на социалното 
включване“. Проектът е на стойност 184 
710,24 лв. за период от 15 месеца. Към на-
стоящия момент проектът е в статус оцен-
ка от Оценителна комисия към Агенция 
за социално подпомагане. Основна цел 
на проектното предложение е посветена 
на осигуряването на достъп до заетост и 
интегриране в сферата на социалната ико-
номика за представители на социално уяз-
вими групи в рамките на община Белово, 
чрез създаване на социално предприятие, 
което ще доставя услуги в сферата на под-
държането на зелени площи и почиства-
нето на публични обекти от отпадъци към 
структурата на община Белово. 

За целта ще бъдат назначени 22 лица в 
социалното предприятие, като част от тях 
ще предоставят услуги в областта на про-
мотирането на културно-историческото 
наследство на територията на община Бе-
лово, а останалата част ще отговаря и за 
поддържането, почистването и опазване-
то на културните обекти на територията 
на общината. С финансови средства по 
проекта е предвидено закупуване на не-
обходимото оборудване за провеждане на 
работния процес, което ще се използва за 
дейностите по подобряване на състояние-
то на околната среда на територията на об-
щина Белово. Изпълнените дейности ще 
доведат до подобряване на условията за 
културен туризъм в резултат на работата 
на СП на територията на община Белово. 

От друга страна реализирането на проекта 
ще доведе до въвличане в трудовия живот 
на лица, изложени на риск от социално из-
ключване и/или на вече изключени такива. 
Постигането на посочените цели ще окаже 
социализиращ ефект върху участващите в 
проекта представители на социално уязви-
мите групи, ще ги предразположи към про-
фесионално развитие и усъвършенства-
не, ще допринесе и за икономическата им 
сигурност. Чрез постигането на целите по 
проекта ще се провери как и накъде може 
да се развива Социално предприятие в об-
щина Белово, което ще гарантира за въз-
можността от навлизане в алтернативни 
пазари и функционирането на предприя-
тието и след края на проекта.

Приоритет в дейността на Общинска 
администрация е осигуряване на субсиди-
рана заетост на продължително безработ-
ни лица, хора с увреждания, безработни и/
или неактивни младежи, както и лица със 
завършено висше образование. В изпълне-
ние на ангажираността на ръководството 
на община Белово към проблема с осигу-
ряване на трудова заетост, Общината има 
сключени договори с Агенция по заетостта  
по следните проекти и мерки за заетост:

5. Сключен договор ОЗМ-3-06-15-4076 
от 14.12.2017 год. по Проект „Обучения 
и заетост за младите хора“. Проектът е 
за срок от 6 месеца, на стойност 36 000,00 
лв. Осигурена е трудова заетост на 9 не-
активни и безработни младежи. С лицата 
има сключени трудови договори, като съ-
щевременно преминават и обучение от на-
ставници, осигурени от община Белово. 

Сключени са три договора по Нацио-
нална програма „Заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания“. По програма-
та са назначени три лица с трайни увреж-
дания, за период от 24 месеца, като общата 
стойност на субсидираната заетост е в раз-
мер на 37 000,00 лв. С лицата са сключени 
трудови договори, като за целта община 
Белово, в качеството си на работодател и 
бенефициент създаде условия за заетост 
на безработни хора с увреждания, регис-
трирани в Дирекции „Бюро по труда“, като 
работните места са съобразени със специ-
фиката на уврежданията им и индивиду-
ални потребности.

Към настоящия момент Кметът на об-
щина Белово е сключил един договор по 
Програма „Старт на кариерата“. Има 
сключен трудов договор с едно лице, за пе-
риод от 9 месеца. Стойността на програма-
та е 4 950,00 лв., като основната цел на про-
екта е да бъдат осигурени възможности за 
придобиване на трудов стаж на безработни 
младежи, завършили висше образование, с 
цел улесняване на прехода между образо-
вание и заетост. Този проект се реализира 
ежегодно в Общината, тъй като един от 
приоритетите в работата й е осигуряване 
на заетост на млади висшисти. Показател-
но за успеха на програмата е осигурената 
от Кмета на община Белово продължава-
ща заетост след приключване на дейност-
ите по проекта на две лица, били обект на 
програмата през 2017 година. Общината 
осигури дългосрочна трудова заетост на 
лицата по завършената им степен на обра-
зование и специалност.

Община Белово кандидатства по Про-
ект „Работа“ към Агенция по заетостта. 
Изготвена е заявка за разкриване на 13 ра-
ботни места, за период от 12 месеца. Цел-
та на проекта е повишаване на заетостта 
и трудовите умения на безработни лица /
вкл. от неравностойно положение на па-
зара на труда/ и повишаване на икономи-
ческата активност, както и подобряване 
достъпа до заетост за търсещите работа 
безработни лица и активиране на неак-
тивни лица чрез предоставяне на възмож-
ности за включване в различни форми на 
обучения и заетост. Целенасочена подкре-
па ще бъде предоставяна към дълготрайно 
безработните лица с цел преодоляване на 
пречките и създаване на предпоставки за 
включването им в заетост. Дейностите по 
проекта ще спомогнат за справяне с дисба-
ланса в разпределението на работната сила 
и безработицата в община Белово, в която 
в момента е налице неблагоприятна демо-
графска ситуация, както в повечето малки 
населени места. 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
(продължение от стр. 2)

БЛАГОДАРНОСТ
Колективът и децата на „Дневен център 

за деца с увреждания“ гр. Белово благода-
рят на „ДЗЗД Анелия-Румяна“ гр. София, 
представлявано от г-жа Анелия Атанасова, 
за направеното дарение:

• фитнес уред „Гладиатор“ /TS 3500/;
•лаптоп „Acer travel mate B 

117-M-C07X“.
„Човек е богат със своята цел. Богат е 

със своя собствен дял, но не с това, което е 
взел, богат е с това, което е дал.“

С огромна благодарност и любов! Еки-
път на ДЦДУ, гр. Белово
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ВК „Марица“ (Белово) победи „Evergreen 
Volley“ (София)-3:0/гейма/ във втори 1/8 
финал в гр.Белово и се класира за Четвърт-
финал,срещу ВК „Топ Волей“ (Пещера), 
който ще се играе в 2 победи от 3 мача, на 
разменено гостуване.

През месец март 
в Долна баня се про-
веде шахматен тур-
нир, организиран от 
местния шахматен 
клуб, който беше 
посветен на 140- го-
дишнината от Осво-
бождението на Бъл-
гария от османска 
власт. 

В спортната над-
превара взеха учас-
тие отбори от Долна 
баня, град Костенец, 
село Костенец, об-
щина Белово, както 
и отборът на ветера-
ните от шахматния клуб на “Локомотив” - 
София. 

27-те състезатели играха по Щвейцар-
ската система, седем партии от по 20 ми-
нути. След почти шестчасовата оспорвана 
“битка” шахматистите на „Марица-Бело-
во“ завоюваха третото място в класиране-
то. Второто място беше за ветераните от 
шахматния клуб „Локомотив“-София, а на 
първо място застанаха домакините от До-
лна баня. 

Класиралите се на първите три места 
бяха наградени от кмета на Долна баня 
Владимир Джамбазов със специални купи, 
грамоти и парични награди. Отборът на 
Белово спечели парична награда от 120 лв.

Организаторите сърдечно благодари-
ха на всички за участието и им пожелаха 
здраве и бъдещи спортни успехи.

За отбора на Белово участваха: Йордан 
Тонев – гр. Белово, Милко Михайлов-гр. 
Белово, Димитър Крънчев-с. Габровица и 
Сашо Велков-гр. Белово.

ВОЛЕЙБОЛ

Трето място за 
шахматистите на 
„Марица-Белово“„Б“ - ОГ - Север

„Б“ - ОГ – Юг

ДОМАКИНИ ДАТА/ЧАС ГОСТУВА
ФК”Спартак” - Щърково 24-03-2018   15:00 ФК “Марица” - Белово
ФК “Юнак “ - Ивайло 07-04-2018   16:00 ФК “Марица” - Белово
ФК “Светкавица” - Синитево 14-04-2018   16:00 ФК “Марица” - Белово
ФК “Марица” - Белово 21-04-2018   16:00 ФК “Шипка” - Драгор
ФК”Лесичево” - Лесичово 28-04-2018   16:00 ФК “Марица” – Белово
ФК “Марица” - Белово 07-05-2018   17:00 ФК “Спартак-с.Бошуля” – Бошуля
ФК “Барикади” - Стрелча 12-05-2018   17:00 ФК “Марица” – Белово
ФК “Марица” - Белово 20-05-2018   17:00 ФК”Виноградец-2014” - Виногр.

ФУТБОЛ

ДОМАКИНИ ДАТА/ЧАС ГОСТУВА
ФК “Атлетик” - Мокрище 25-03-2018   15:00 ФК “Ботев” - Момина клисура
ФК “Спортист-2010” - Кап. Димитриево 01-04-2018   16:00 ФК “Ботев” - Момина клисура
ФК “Ботев” - Момина клисура 07-04-2018   16:00 ФК “Tракиец” - Исперихово
ФК ”Тракия Звъничево-2017” - Зв-во 15-04-2018   16:00 ФК “Ботев” - Момина клисура
ФК “Ботев” - Момина клисура. 22-04-2018   13:00 ФК” Лозен” - Лозен, Пз-к
ФК “Ботев” - Момина клисура 07-05-2018   17:00 ФК “Родопи” - Дебръщица
ФК “Бенковски2006” - Црънча, Пз-к 13-05-2018   17:00 ФК “Ботев” - Момина клисура
ФК “Ботев” - Момина клисура 20-05-2018   17:00 ФК ”Милеви скали” - Семчиново

ЮНОШИ - СТАРША ВЪЗРАСТ - ОГ
ДОМАКИНИ ДАТА/ЧАС ГОСТУВА

ФК “Хебър-1918” II - Пазарджик 25-03-2018   10:30 ФК “Марица” - Белово
ФК “Марица” - Белово 01-04-2018   10:30 ФК “Брацигово” - Брацигово
ФК”Оборище” II - Панагюрище 06-04-2018   10:30 ФК “Марица” - Белово
ФК “Марица” - Белово 14-04-2018   10:30 ФК “Чико-Бунара” - Бяга
ФК “Зенит” - Ветрен дол 21-04-2018   10:30 ФК “Марица” - Белово
ФК “Марица” - Белово 29-04-2018   10:30 ФК “Локомотив - Септември” - 

С-ври

„Гран при“ за народно пеене и втора на-
града за дует-поп и джаз пеене, спечелиха 
децата на регионалния конкурс „Г. Брегов 
-2018“ – съобщи с гордост Катя Ванчева – 
директор на ЦПЛР – Детски комплекс, Бе-
лово. Учениците са възпитаници от шко-
лата по автентичен фолклор с  музикален 
ръководител Галина Петрова. 


