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Уважаеми жители на община Белово,
Посрещаме Великден – един от най-големите
християнски празници, които изпълват дните
ни със смисъл и надежда! Великден е символ на
вярата и новото начало. Нека бъдем по-добри, посъстрадателни, да прощаваме и даряваме, особено
днес, когато сме изправени пред изпитание.
На този светъл празник пожелавам на Вас
и семействата Ви здраве, благополучие, мир и
благоденствие!
Светли великденски празници!

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Екс правителството отпусна
Община Белово изгради нова детска
3.2 милиона лева на община Белово
площадка в с. Момина клисура,
По линия на
ул. „Проф. Хр. Вакарелски“
Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане
правителството
в оставка отпусна 3.2 млн. лева на
Община
Белово.
Средствата са за
неотложни възстановителни работи,
за корекцията на
река Яденица, в урбанизираната територия на града.
„ П р од ъ л ж а в а -

ме да подпомагаме
общините. Това е
една от политиките
ни и се надявам тя
да продължи и за в
бъдеще”. Това заяви
министър-предсе-

дателят Бойко Борисов по време на
правителственото
заседание състояло
се в началото на април.

20 април 2021г.

ДЕНЯТ НА ВЪСТАНИЕТО

На този ден преди 145 години в Копривщица бе прогласена
българската свобода! Община Копривщица, Фондация „Васил Левски“ и Дирекция на музеите - Копривщица избраха
този ден да отдадат почит и на 170-годишнината от рождението на Тодор Каблешков. По този повод проф. Пламен
Павлов произнесе прочуствено слово. Севдалина Попова,
директор на ИМ Белово, също взе
участие в честването, с изказване, посветено на
връзката на копривщенския революционер с Белово
– той е бил началник ЖП станция
Бельово и основател на читалище
„Искра“ в с. Голямо
Белово.

Актуално

До 2022 г. всяка жилищна сграда в страната
трябва да има технически паспорт

До 2022 година
всяка жилищна кооперация в страната
трябва да има изготвен технически паспорт.
Документът ще
ни струва между 100
и 500 лв на апартамент.
„Те х н и ч е с к и я т
паспорт е много важно нещо, всяка
една сграда трябва
да има такъв, остарелият
жилищен
фонд няма такива.
Панелното
строителство е такова, както и всички
по-стари сгради, а
почти всички сгради
от новото строителство имат паспорт,
защото законът го
изисква“, това каза
в предаването „Социална мрежа“ по
NOVA NEWS Александър Гърдев, управител на фирма за
управление на етаж-

На редовно заседание проведено на 26
март 2021 г. Общински съвет град Белово прие следните
по-важни решения:
- Взе решение за
изменение Програмата за 2021 г. по Изпълнение на Стратегията за управление
и разпореждане с
Общинска собственост в община Белово
- Определи предоставянето под наем
на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд
/ОПФ/ за стопанската 2021-2022 година
и/или под аренда с
минимален срок от
5 години
- Определи правилата за ползване на
пасищата,
мерите
и ливадите от Общински поземлен
фонд на територията на община Белово за стопанската
2021/2022 година
- Определи годишния план за
паша за стопанска-

ната собственост.
Той каза още, че
всяко едно нещо в
имотите на собствениците трябва да
бъде описано в този
паспорт, както и
промени, които са
правени.
Нужно е да се извърши обследване,
за да се издаде тех-

части“, категоричен
бе гостът.
Относно скорошното изтичане на
срока на годност на
панелните жилища
той смята, че изразът е преувеличен
и не е казано, че
те ще паднат след
този срок или пък,
че някой ще отне-

нически
паспорт,
като целта е да излязат наяве нередности, които вероятно
съществуват.
„Всеки собственик има отговорност за собствения
си имот и за общите

ме
собствеността
на притежателите, а
идеята е сградите да
бъдат максимално
безопасни.
За сумата, която
ще се плаща за издаването на технически паспорт, Алек-

та 2021/2022 година
на територията на
община Белово за
общо ползване.
- Реши да открие
процедура за финансово оздравяване на
община Белово.
- Прие план за
действие по изпълнението на общинската Стратегия за
развитие на социалните услуги в община Белово за 2022
година.
- Прие отчет за
2020 г., по изпълнение на Регионалната
програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020
г., приета с Решение
№ 644/ 24.04.2014 г.
на Общински съвет
– Белово.
- Запозна се с информация за състоянието на гробищните паркове на
територията на община Белово.
- Прие отчет за дейността на Център за
настаняване от семеен тип за пълно-

сандър Гърдев каза,
че тя ще бъде за обследването и издаването, а размерът ще
се определя от големината на жилището, като средства са
само за издаване на
технически паспорт,
не за ремонти.
Той прогнозира,
че е възможно е да
има затруднения със
събирането на тези
суми, защото има
много празни апартаменти по различни причини.
Гърдев информира, че през последните години много
пъти се е отлагало
това
паспортизиране и сега е дошъл
крайният срок, а на
санираните сгради
от 2015 година насам е издаден технически паспорт и те
няма да има нужда
да го правят повторно.
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Венци за Гагарин

На 12 април отбелязахме 60 години
от полета на Юрий
Гагарин в Космоса.
По този повод в Белово пристигна посланика на Русия в
България Елеонора
В. Митрофанова,
която посети сградата на Детския
коплекс - Белово,
където е гостувал

първият космонавт
през 1966 г. При
визитата си посланичката изненада
с подаръци децата
от школите по изкуства към комплекса.
Венци и цветя
гостите поставиха
и на барелефа на Гагарин в кв. Разсадника.

Акценти от решенията
за месец март- април 2021

летни лица с деменция – с. Дъбравите,
община Белово за
2020 г.
- Прие отчет - анализ за дейността на
Основно училище
„Отец Паисий„ – с.
Мененкьово, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.
- Прие отчет – анализ за работата и
взаимодействието
на Участък – Белово
към Районно управление – гр. Септември с Общинска
администрация – гр.
Белово за 2020 г.
- Запозна се с информация от Директора на ТП „
Държавно
горско
стопанство – Белово“ - гр. Белово, относно предоставяне
на дърва за огрев на
правоимащите лица
на територията на
община Белово в териториалния обхват
на ТП ДГС Белово.
- Прие доклад –
анализ за дейността
на Средно училище
„ Александър Ива-

нов – Чапай“ – гр.
Белово за I–ви учебен срок на учебната
2020 – 2021 година.
- Прие доклад за извършена дейност на
Сдружение с нестопанска цел „МИГ Белово, Септември
и Велинград“ за 2020
г.
На извънредна сесия състояла се на
7.04.2021 г. Общинският съвет реши:
- Да отмени Решение № 220 от
17.03.2021 г. на Общински съвет –
Белово, прието с
Протокол № 24 от
17.03.2021 г. за продажбата на имот
частна
общинска
собственост с индентификатор 03592
502 1559 , намиращ се в гр.Белово, на ул.”Априлско
въстание”, съгласно
изпълнението
на Стратегията за
управление и разпореждане с общинска
собственост в община Белово.

Стартира ремонт
на църквата
в с. Дъбравите

На доброволни
начала в с. Дъбравите стартира ремонт на църквата
„Св. Никола” Църковното настоятелство при храма се
обръща с огромна
молба, към всички
които са свързани
по някакъв начин
със селото, всички
съселяни и тези,
които са извън пределите на България,

ако имат възможност и желание да
подкрепят реализирането на тази
благородната кауза,
като се включат с
труд, средства или
материали за възстановяването на
храма.
Покривът на читалищната сграда
в селото вече е ремонтиран, в момента се извършва ремонт на покрива на
сградата на кметството, предстоят
да се направят и вътрешни ремонти на
двете сгради. Тези
ремонтни дейности се осъществяват
със съдействието
на Община Белово.
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Децата от детската градина в Сестримо
посетиха библиотеката

Целият
месец читалищата.
април премина под
Децата от Детнадслова: „Мара- ската градина в с.
тон на четенето” за Сестримо, посети-

ха библиотеката на
НЧ „Искра - 1881”
В приятната и
спокойна обстановка на библиотеката, малките

посетители
разказваха приказки
и пяха песнички,за
което получиха подаръци - книжки
за оцветяване.

Седмица
на детската книга

В с. Момина клисура се отбеляза седмицата на детската книга. Библиотекарката
към НЧ „Просвета
- 1928” - Елена Златанова, посети детската
градина в селото.
С четене и разглеждане на книжки

и енциклопедии, подходящи за възрастовите групи, в два поредни дни на 8 и на
9 април, децата бяха
очаровани от света
на приказките и се
докоснаха до магията
на писаното слово.

Фондация „Възраждане на българските села” е
изпратила покана
до всички читалища от общината,
ако желаят техните малки читатели да се включат в
обявения конкурс
за видеоразказ на
тема
„Историята на моето родно
село”. В конкурса
можеха да участват всички деца до
15 години, а дължината на видеото, снимано с телефон, не биваше да
надхвърля 2 минути. Всеки участник
можеше да качи
своя материал под
поста на своето
читалище. Въпре-

ки, че конкурсът
беше валиден само
за
българските
села, в него можеха
да участват и деца
с баби и дядовци
на село. Творбите
на участниците се
оценяват по броя
на получените лайкове, като срокът
беше до края на м.
април.
По б ед и т ел и т е
ще бъдат обявени
на 6 май на страницата на фондацията във фейсбук.
Наградата за победителите е лаптоп,
а по-оригиналните
и вълнуващи видеа, ще бъдат наградени с флашки,
тениски и албуми.

Читалището в Малко Белово
обяви онлайн конкурси
145 години
от Априлското
въстание

Посрещането на
Бенковски в Белово по спомените на
председателят на
р ев олюционния
НЧ „Благой Захариев - 1932” в кв. Малко Белово, обяви два великденски он- комитет свещeник
лайн конкурса. Единият e за деца, за най-красива детска рисунка с наименование: Михаил Радулов.
„... След некой
”Най-усмихната лазарка”, а другият е за най-красива празнична великденска украса.
И двата конкурса бяха със срок 25 април.
ден всред нощ силно се изчука на
вратата. Станах отворих, ето Пено Караджов от Ветрен
Най-много ха- 16-годишната Петя
и един калугеровец
ресвания и съ- Воденичарска за
воуружени и обответно първото картина от цветна
място
получава хартия, естествени

Приключи конкурсът „Ръкотворството
на вдъхновената Беловка!”

камъчета и прежда.
Други отличили
се от участничките са: Мария Методиева, Ангелина

Александриева,
Краси
Кьосева,
Ели Пейчева Вучкова и Марина Генова. Те получават
грамоти и награди.

лечени с востаническа форма. Вързахме конете им
по-скоро при моя
кон и седнахме при
огъна, и ми казаха:
”Дедо попе, утре
не, другиден рано
ще дойде войводата
Бенковски с востаниците. Да приготвиш ручок за востаниците. Ще ти
дойде войводата на
гости с 50-60 души
востаници”.
Гостихме ги що
дал Господ и си
отидоха. Не можах вечем да заспа.
Отидох при Георги
Павлов и при Коце
Котев, разказахме
на беловци. Сички се воуружихме.
През целия ден ра-

(Продължава на стр. 4)
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145 години от Априлското въстание
(Продължение на стр. 3)

дос голема. Приготвихме 10-тина ярета печени и 10-ина
варени. Бунт, радост, на другия ден
дойде войводата на
25 апреля.
Срещнахе го над
селото, почти цялото село. Напред
игумена Кирил от
Калугерския манастир Св. Никола и
в ръцете му голем
сребърен кръс и по
него войводата сас
сивия зелен кон и
всички востаници
на коне. Войводата и игумена пеят:
”....не щеме ний богатство не щеме
ний пари, а искаме
свобода и човешки
правдини...” и сички востаници им
отпеват.
Клепалата и дървеното и железното гърмат. Право в
черквата навлезнаха сички. Пеяхме
на Св. Богородица

в параклиса и право у дома. Мама и
попадията ми и децата ми целоваха
ръка на дедо игумена и кръста. Приседна войводата сос
свитата си, игумена, Захари Стоянов, после министер Марин Шишков
от Панагюрище и
Хорчо Байрактар и
Тома х.Гургиев писара на Панагюрци,
Васил Венков Соколов от Перущица
доктора и Гене Телийски от Церово
един славовски чорбаджия. Сите востаници на седоха
пред дома. Сложи
им се трапеза с печени ярета и разни
гозби им пренесоха
беловци. Войводата
пресече пармака на
пенджурата (рамката на прозореца).
Сложи мама и
попадията ми трапезата. Войводата
заедно сос свитата си обедова и из
пенджурата вика:
„Хорчо земи некол-

ко момчи и иди на
станцията. Що има
турци
докарайте
ги, кой се противи
– убийте го! После
каза: „Идете на колинията /колонията/ при немците.
Доведете немците”
Аз и Коце Котев
и Георги Павлов
и моите синове
Костадин и Цветан
и Петар на трапезата, доведох немците...”кои сте вие?”
Отговаря мастор:
„немци, що работат
тук, сечем гората,
ние сме австрийска
компания”.
Чия гора сечете?
От кого я купихте?
...мастор” „От Султана”
Каза му войводата:”Немате право.
Аз забих на султана
един муздрак в корема, цела Европа
не ще го извади”...
мастор
трепера
като лист. Извади
една кърпа с жълтици и я даде на
войводата. Войводата ги даде на Ма-

Децата от ДЮШ „Марица” Белово с победа
срещу ДФК „Орлета”,
контузии в мъжкия отбор
ФК „Марица „Белово в мач, проведен на в края на
март, с отбора на
ФК Сарая постигнаха победа с 1:0.
На 03.04 мъжкият отбор постигна
победа с 1:3 срещу
отбора на „Тракия”
- Пазарджик, който
се игра на стадиона
в с. Мирянци.
Въпреки побе-

дата, ФК „Марица”
излезе с изявление,
че няма да гостува
повече в Мирянци,
където липсват елементарни условия
за футболна среща,
изключваме псувните и заканите
срещу наши фенове.
Мотивът на треньора е, че здравето
на футболистите е

най-важно и липсват адекватни мерки и отсъждания
на длъжностните
лица. След мача, с
контузии се оказаха
основни съзтезатели на тима. На 10.04
се игра среща с отбора на Величково,
където се постигна
равенство 2:2, на
17.04 на стадиона
в Белово гостува
отборът на Брацигово, срещу когото
футболистите загубиха с 2:0.
Децата постигнаха победа срещу отбора на ДФК „Орлета” – Пазарджик
с резултат 8:3, играха набори 2012 и
2013 г.

рин Шишков касиерина. Фошмастор
ариза на войводата
най-убавия си кон.
Докараха и гавазина – компанийски
Саит. Той като турчин дрънкат му зъбите от страх. Мама
му сипа една чаша
млеко. То се разсипа
от треперене на ръцете му. Попадията
ми му казува: „не
бой се Саит ага, ние
сме християне, не
ще те убием”, Като
си даде оружието
затвория го у Коце
Котев в една стая и
поставихме стража
да не го убие некой.
Саит си ариза коня
на востаниците.
Наши беловци
като убиха Арап,
донесоха му багажа и сребраното му
оружие на войводата. Станахме с войводата и заобиколихме селото. Каза
ми дека ще постави
патрул и дека ще
можем да отблъснем Баши Бозуците.

Изпратихме Ангел Айтов с неколко
момчета да разрушат мостовете на
железницата около Сараньовската
станция.
Пойде си войводата от Белово. Отиде с него от Белово
Георги п.Костадинов, Миял Даутов,
Ангел Пандов, Ристо Митров и Владимир Йорданов
от Пазар и арбатето що работея на
немската
компания. Иван Шутича
и жена му Нонка
от Пазарджик и
нези даде войводата Саитовия кон,
и Алберт и Кръсто Некланович и
Черни Иван черногореца и Стефан
Арабатчето. Сички
беха воуружени и
готови.
Слезнахме
на
станцията. Войводата ми каза „Дедо
попе тука що има
сичко тая част да
изгорите”.
Като чуха бело-

вци с глас казаха
„- Оган, оган! Да
живее България!”
Мито Кутара и
други награбия няколко тенекета с
газ. Запалили станцията,
телеграфчийницата
гори.
Заптиетата рипат
из прозорците, беловци ги колят.
Повика ме войводата на моста
на станцията и ми
даде написан закон,
как да организирам
востаниците... кои
кому чест да дава,
пиянство и сос
жена совокупление
забранено. И ми
каза: „Сбогом дедо
попе. Ще ти прата
помощ Ветренци,
Аканджиовци, Мененкьовци. Ще се
видим на оня свет.
Свърших си мисията. Ако не мога да
замина за Влашко
или за Сърбия, в
България ще умра.
Целовахме се и
отиде за Ветрен сос
востаниците.”

Мъжкият отбор спечели купата
на турнира в гр. Сандански, прекадетите
продължават квалификациите за влизане
във финалите на държавното първенство

Мъжете от ВК
Марица
–Белово
се представиха отлично в турнира
за купа Сандански
като спечелиха купата след оспорван двубой срещу
домакините от ВК
Медиус волей (Сандански) с 2:3 гейма,
преди това нашите
волейболисти победиха и отбора на
Доспат с 4:0 гейма. Класирането от
турнира е следното:
1. ВК Марица –
Белово
2. ВК Медиус Волей (Сандански)
3. ВК Неврокоп
(Гоце Делчев)
4. ВК Доспат
Прекадетите на

ВК „Марица” приключиха финалния
турнир от тази възраст за регион „Тракия”.
Надпреварата се
проведе в началото
на април в Пазарджик. Нашите момчета загубиха от
Пловдив с 0:3 гейма
и от отбора на „Ро-

допа” - Смолян с 0:3
гейма.
Въпреки
загубите прекадетите
продължават участието си в квалификационния турнир
за влизане във финалите на държавното първенство
по волейбол за тази
възраст.
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