общински вестник, април 2018, брой 4 (17), година III, Белово, разпространява се безплатно

Електронният вариант на общински вестник “Белово”, четете на сайта на Общината: www.belovo.eu

Започна пролетното
озеленяване на паркове
и градинки

С настъпването градинки в община нолии вече красят
на пролетния сезон Белово.
централната градска
започна и озеленяКичести разноц- част.
ването на паркове и ветни цветя и магПо проект за озеленяване продължава засаждането на
Acer plat.Globosum /
„Явор“/ по бул. „Освобождение“.
Община Белово
продължава кампа-

нията за поддържане на вече озеленените площи.
Засадените преди
три години японски
вишни и тази пролет ни зарадваха с
нежните си розови
цветове.

Уважаеми учители и ученици,
просветни и културни дейци,
скъпи жители на община Белово,

През този месец ние отбелязваме един от най-светлите български празници – 24-ти май. Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.
На този ден ние изразяваме своята почит и признателност към всеславянското дело на Солунските
братя – Кирил и Методий.
Нека посрещнем този обичан български празник
с гордост и самочувствие, да съхраним и предадем
тази гордост от българското и на поколенията след
нас. Наш дълг е да опазим своята писменост и стремеж към знания и напредък. Да помним и продължим делото на Славянските първоучители Кирил и
Методий.
Поздравявам с празника всички учители и ученици от училищата, детските гради и школите на територията на община Белово и всички читалищни
дейци и самодейни групи за труда и постоянството
им, за вдъхновението и дръзновението, с което отстояват българската идентичност.
Пожелавам на зрелостниците от Випуск 2018 достойно представяне на държавните зрелостни изпити и успех в реализиране на мечтите им!
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2018
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Можете да заплатите данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък 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”, намираща се в административната сграда

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“
на Община Белово, ул. „Орфей” № 4А от
08.30 ч. до 17.00 ч.;
• по банковата сметка на Община Белово в Търговска банка „Д“ АД:
IBAN: BG64DEMI92408400182431
BIC: STSABGSF

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 територията на община Белово.

Актуално
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ОБЯВА
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020
МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в
МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана
от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено
от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.
Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Повишаване на конкурентоспособността
на местната икономика и възможностите за
създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград.
Процедурата е във връзка с изпълнението
на Приоритетна ос 2: „Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен
приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Допустими кандидати:
Малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление
на територията на МИГ Белово, Септември,
Велинград и отговарящи на изискванията в
Условията за кандидатстване по процедурата.
Дейностите, които ще получат подкрепа
включват:
Допустими дейности:
1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения
капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за
възприемане и адаптиране на европейски и
международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към:
- повишаване на производителността; и/
или
- ефективното и ефикасно използване на
факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез
внедряване на нови технологии/практики/
методи/системи за подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения
процес; и/или
- подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
- въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл.
чрез въвеждане на добри практики/техноло-

гични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси,
безотпадни технологии, оползотворяване на
вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или
- разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/
или
- диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията
и достъп до пазари.
2. Подкрепа за специализирани услуги за
МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет. Дейностите трябва да са насочени към:
- управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на
европейски и международни знания и добри
практики; и/или
- разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството,
опазване на околната среда, еко маркировка,
сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални
стандарти ; и/или
- разработване, трансфер, внедряване и
сертифициране на добри производствени
практики ; и/или
- услуги по реинженеринг на процесите в
предприятията ; и/или
- разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за
задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или
- инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.
3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез
подобряване на качеството и насърчаване на
използването на ИКТ и услуги . Дейностите
трябва да са насочени към:
- подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ
системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено
дружество; и/или
- системи за автоматизирано проектиране,
инженерни дейности и производство; и/или
- системи за трансформиране на бизнес и

операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; и/или
- електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.
Финансови параметри:
Общ бюджет на процедурата е: 2 500 000
лв. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов
ресурс след първия краен срок за кандидатстване.
Минимален и максимален размер на проекта:
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 100 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 166 лева
Интензитет на подпомагане
Интензитет на финансовата помощ в
СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград – до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет
адреси: www.migbsv.com и https://eumis2020.
government.bg
Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.05.2018г. 17.00
часа.
Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.08.2018г. 17.00 часа. (в
случай че са налични остатъчни средства от
първия краен срок за подаване на проектни
предложения).
Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.11.2018г. 17.00 часа. (в
случай че са налични остатъчни средства от
първия и втория краен срок за подаване на
проектни предложения).
Мярката се изпълнява в съответствие с
правилата за минимална помощ по смисъла
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis, публикуван в Официален вестник на
ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва
да бъдат подадени само по електронен път с
Квалифициран електронен подпис (КЕП) в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България
(ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.
bg

Продължава продажбата на имоти
в курорт „Чаира“ и м. „Свети Георги“

Община Белово уведомява, че съгласно
одобрени ПУП се извършват продажби
на незастроени имоти в курорт „Чаира“ и
местността „Св. Георги” в землището на с.
Сестримо.
Собствениците на законно построени

сгради в курорт „Чаира“ и местността „Св.
Георги” могат да закупят земята на отредения им урегулиран поземлен имот след подаване на заявление до кмета на общината.
За повече информация:
тел. 03581/2773-/вътр.116/
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ОБЩИНА БЕЛОВО
НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
І. А. Пътна система
от предантичността до
Трето Българско царство

1. Предантичните и ранноантични тракийски
пътища от региона (продължение)

По повод 12 април – Световен ден на авиацията и космонавтиката децата от ЦПЛР-Детски комплекс гр. Белово представиха
спектакъла „Пътуване в Космоса“ и поднесоха цветя пред барелефа на първия космонавт Юрий Гагарин.

Техника за изписване на яйца

Стана
традиция
всяка година преди
Великден
Музейна
сбирка „Ат. Хрисчев“,
гр. Белово да показва

ният е около Велинград, а другият около
град Ихтиман.
На нашите ателиета, ние показваме тех-

низира съвместно с
НЧ „Св. св. Кирил и
Методий-1927“,
гр.
Белово, детската градина в града, госту-

стара техника за изписване на великденски яйца.
Техниката за рисуване на яйцата с разтопен пчелен восък
е от най-трудните за
изпълнение, но резултатът е изключително
красив.
Два са основните
центрове на тази старинна техника – еди-

никата на съседите от
Велинград, в която се
използва восъчната
писалка, позволяваща
изшарване на яйцата
с прекрасни орнаменти. Писецът представлява фина метална
тръбичка или конус,
през който изтича
разтопеният пчелен
восък.
Ателието се орга-

ваме и в читалищата
от Общината. Техниката показва Магдалена Гушкова, която
е наш консултант от
години и е научила
много хора как да си
направят писано велинградско яйце за
Великден. Тази година
ателието гостува и в
читалището в с. Дъбравите.

На територията на
град Белово и по населените места в общината,
започна поставянето на
нови съдове за смет тип
„Бобър” и тип „Ракла”
за разделно сметосъбиране.

Флавий Ариан в своят „Αλεξάνδρου Ανάβαση“ описвайки похода на Александър Македонски срещу трибалите (335 г. пр. Хр.),
отбелязва как дости- гайки до това място „тук безпощадно е
отблъснат към прохода възкачващ се по пла- нината, и много
въоръжени търговци и независими траки, без да отстъпват задържат върховете на Хемус (през античността се е считало, че
Средна гора е част от Хемус), край които войската ще мине“ [Fl.
Arrianus, І, 7]. Квинт Курций Руф в книга Втора на „История на
Александър Велики Македонски“ описва същия епизод по-подробно: “Там в тесния пла- нински проход го очаквала огромна армия от местните траки, които заели височините около прохода и
го преградили с колите си“. За този поход Александър тръгва от
Амфи- полис за Тракия, минава по Нестос (Места), през
Орбелус (Рила) „и
на десетия ден стигнал до планината
Хемус“, а това е трасе, известно ни като
по-късен
римски
път, водещ на север
през Чепинското корито за Марица при
Белово.
В по-късно време обаче тракийските владетели по всичко изглежда пристъпват и към изграждането покрай главното пътно трасе на укрепления, а може би и на пътни станции. Поради слабото археологическо проучване на територията, за сега с
определена сигурност може да се посочи като такова единствено
това под връх Бенковски, намирало се на мяс- тото на по-късната римско мансио, получило тракийското наименование на
предходната пътна станция – Стенос. И двете лежат до първоначалното трасе на пътя, който по време на траките и на ранния
римски път след Стенос, прехвърлял височините на Еледжик и се
спускал преминавайки през Церовското землище. И това несъмнено е трасето на тракий- ския път, повторено от римляните при
изграждането на Виа Милитарис през І век и рекон- струирано в
края на ІV век.
Върху територията вече на Беловската община има останки и
от още една тракийска кре- пост, може би също и с пътна станция,
обслужвали път отклоняващ се от старото, отново още предримско трасе на Адриатическия път при преминаването му покрай
Сестримо, от където през местността Чаира извежда към Якоруда и Разложката котловина. А може би е продължавал покрай
Места и до Беломорието. От това отклонение са запазени някои
части от тракийското трасе в местността Чаира, на 4 км югозападно от Сестримо, източно от Кри- ва река, където има руини
от тракийска охранителна крепост. Близо до нея са установени
останки и от тракийско селище с 2 или 3 погребални могили. Изглежда на това място към този път се е присъединявало и друго
също така тракийско трасе, идващо откъм днешното летовище
„Вили Костенец“.
Поради липса на задълбочени проучвания и на археологически разкопки, не може със сигурност да се посочи дали този път
и крепостта са реконструирани и използвани през Античността
от Рим, а и след това през Средновековието. Същото може да се
каже въобще и за известните археологически локации из територията на римските пътища в региона на общините, Белово, Костенец, Ихтиман и Септември, датиращи от І – VІ век.

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
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Продължава изпълнението
на Проект: „Община Белово и нейните граждани
– част от голямото Европейско семейство“.
Отворена за посещения е фото-документалната изложба
„Моят град и Европа – традиции и съвременност“
Фото-документалната изложба „Моят град и Европа – традиции и съвременност“ се осъществява по Проект: „Община Белово
и нейните граждани – част от голямото Европейско семейство“. С
нея предлагаме пътуване през времето от европейското влияние
върху формирането на беловската градска култура – 70-те години на XIX и началото на XX век, до днешната роля на Европейския съюз в развитието на региона и регионалното измерение на
Българското председателство на Съвета на Европа 2018 г.
Подготвени са пет информационни табла, като първите три
проследяват промените, настъпили в Белово около строителството на ЖП станция Бельово и експлоатацията на горите от
„Къмпани Ориентал“. Нашите гости ще могат да проследят чрез
богат снимков и документален материал новия архитектурен вид
на селището, развитието на европейско образование на основата на богата местна традиция, показали сме успели, образовани
беловци от миналото, промените в бита, в отношенията между
хората, забавленията, начина на обличане, социалния живот…
Четвъртото табло е посветено на днешното измерение на сътрудничеството с Европа. Община Белово е една от общините с
най-голям брой изпълнени европейски проекти. Показваме реалното измерение и ползата от работа по европроектите – обновени
читалища, административни сгради, нови спортни съоръжения,
не на последно място осъвремененото градско пространство в
центъра.
Петото табло е за целите и приоритетите на българското европредседателство.
Изложбата ще бъде открита за посещения до 1 юни 2018 г. в
сградата на Музейна сбирка „Атанас Хрисчев“ град Белово.
Севдалина Попова
/Ст. спец. „Музейно дело“, общ. Белово/

На 29 март екипът, осъществяващ проекта „Община Белово
и нейните граждани – част от голямото Европейско семейство”
и ученици от СУ „Александър Иванов – Чапай“ откриха изложбата за детски рисунки: „Как Европа промени моя град и моята
община?.
Младите художници представиха творбите си, описаха преживяванията си, разказаха какво ги е мотивирало да участват в
конкурса и изложбата. След откриването, учениците разгледаха
фото-документалната изложба „ Моят град и Европа – традиции
и съвременност”.
Резултатите от конкурсите за есе и детска рисунка ще бъдат
обявени на 11май 2018г. в залата на Общински съвет, гр. Белово. Участващите в изложбата рисунки можете да видите в подлистник на Общински вестник „БЕЛОВО“, месец март 2018, брой
3(16), година ІІІ, както и в неговия електронен вариант на официалния сайт на община Белово: . www.belovo.eu

ВОЛЕЙБОЛ

Мъжкият отбор на ВК „Марица Белово“,стигна ФИНАЛНИЯ
турнир във лига „Волеймания“ и
завърши на 4-то място от 37 отбора.
Момчетата /мини волейбол/
завършиха на ВТОРО място на
регионалния турнир в гр. Белово,
след като победиха Панагюрище и Брацигово.
Класиране: 1.Смолян; 2. БЕЛОВО; 3. Брацигово; 4.Панагюрище.
Момичета /мини волейбол/ загубиха и двете срещи срещу Велинград в оспорван мач със
0:2 гейма /24:26//23:25/ и срещу Тополово с 0:2 гейма.

ФУТБОЛ
„Б“ - ОГ - Север

ІІ-ро място по тенис на маса
за Васил Алексов; Международен
турнир „Ротари клуб”
Момчилград 2018

ІІ-ро място за „Марица-Белово”
на Великденския шахматен
турнир „Костенец 2018”

ФК „Марица”-Белово разгроми с 11:1 ФК „Шипка”- Драгор
и утвърди първата си позиция в класирането.
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