общински вестник, месеци април, май и юни 2017, брой 3 (12), година II, Белово, разпространява се безплатно

Нов автобус
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
ПО НАЦИОНАЛНА
за Дневния център за деца с
КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА
увреждания в Белово
ОКОЛНА СРЕДА - 2017“
Два са одобрените влекателни и подходящи създаване на нови кътове

проекти на община Бело- места за отдих на деца и за отдих и детски площадво по Национална кампа- възрастни, с възможност ки, ще се създадат трайни
навици за опазване на
обществения ред и чистота, ще се повиши гражданското самосъзнание и
екологичната култура на
населението.
Изпълнението на финансираните от ПУДООС
проекти ще бъде проследено от РИОСВ-Пазарджик. След проверка и
протоколиране на залония „Чиста околна среда“
и обявения от Министерство на околната среда и водите, и ПУДООС
конкурс на тема „Обичам
природата и аз участвам“,
които ще получат до 10
000 лв. за реализацията
им:
1. „Да възстановим и
създадем красив и зелен
кът за отмора и отдих в
с. Габровица, община Белово“
2. „Село Голямо Бело- за фитнес на открито. С жените и изпълнените
во китно, чисто и зелено“, ангажирането на различ- дейности, директорът на
община Белово.
ни възрастови групи с РИОСВ одобрява пред
Целта и на двата про- доброволен труд в кам- ПУДООС коректната им
екта е да се създадат при- панията по оборудване и реализация.

Със заповед на Министъра на образованието и науката Община
Белово е на 61-во място
в списъка от 128-те общини и училища, полу-

чили безвъзмездно нов
автобус за нуждите на
деца и ученици. Автобусът е марка „Peugeot
Boxer 4x4“ с 10+1 места,
на стойност 91 826, 20

лв. Новият училищен
автобус ще обслужва
превоза на децата от
„Дневния център за
деца с увреждания“ град
Белово.

Продължава продажбата
на имоти в курорт „Чаира“

Община Белово е обявила
публичен търг с явно наддаване за продажбата на 61 незастроени имота в курорт „Чаира“.
Собствениците на законно построени сгради в курорт
„Чаира“ могат да закупят земята на отредения им урегулиран
поземлен имот след подаване
на заявление до кмета на общината.
За повече информация:
Тел. 035812773-/вътр.116/

Държавата отпуска извънредни
пари от бюджета
за неотложни възстановителни работи на два общински обекта

С финансова помощ от закупени материали за келово гнездо вече има две
държавата ще бъде възста- възстановяването на по- нови семейства щъркели.
новявано изгорялото на 22 крива на читалището.
По закон, за да има
читалище, то трябва да
разполага с библиотека от
поне 3000 тома. Хора от
цяла България се включиха в кампанията за възстановяване на книжния
фонд на изгорялото читалище.
Благодарение на съвместните усилия се събра
необходимият брой литература за читалищната

срещу 23 юни миналата
година читалище в с. Мененкьово.
Сумата, която държавата отпуска след 10 месеца, няма да е достатъчна,
за да се възстановят всички щети от пожара.
16 хил. лв. бяха дарени и от Югозападното
държавно горско предприятие, с които да бъдат

Огнената стихия изпепели 11-те хиляди тона
литература на 107-годишното читалище и всичко
в него през изминалото
лято.
Добра поличба според
хората обаче е, че националният флаг и пианото на
читалището останаха непокътнати, а днес на мястото на изгорялото щър-

изсипа и нанесе щети на ничен достъпът на 50 от
библиотека.
Държавната
между- къщите на три семейства работниците до енергийведомствена комисия за в подножието на ската под ния обект, който е обект
бедствия и аварии отпуска средства и за възстановяване и укрепване на
пътя до ВЕЦ “Сестримо”
над село Сестримо и за
укрепване на свлачището, което стана причина
за пропадането на асфалтовата настилка. Пътят е
разрушен от март миналата година, когато огромно
количество земна маса се

пътя. Хората от най-близките къщи бяха евакуирани с оглед на тяхната сигурност.
През
злополучната
нощ токът в селото прекъсва, защото при бедствието е повален и електрически стълб.
Пътят към Водно-електрическата централа бе
затрупан и така бе огра-

от стратегическо значение
и е част от националната
енергийна система.
Кметът на община Белово инж. Костадин Варев
се обърна за финансова
помощ към различни институции, но едва сега,
година по-късно, парите
бяха осигурени, за да се започне крайно належащият
ремонт.

Актуално

Беловската базилика „Св.Спас“
в обектива на БТВ

В ДОПЪЛНЕНИЕ
На 7 май, в предаването „БТВ репортерите“ бе
представена
историята,
състоянието и бъдещето
на Беловската базилика,
като обект на културно-исторически туризъм.
Обектът бе включен в
репортажа по инициатива
на екипа на предаването,
а идеята, с която кметът
на община Белово инж.
Костадин Варев се включи с обстойно интервю,
бе да се даде гласност на
проблемите, които спират
осъществяването на голям
проект за социализация на
базиликата и крепостта в
местността „Св. Спас“.
В общественото пространство трябваше да станат известни няколко изключително важни факта:

- Общината поддържа вяване на каквито и да е та в национален план, а в
и опазва обекта със собст- проекти е това, че теренът, предаването се чуха малко
вени средства и сили, без на който е разположен от споменатите факти.
За съжаление форматът на предаването, който предвижда 15 минути
телевизионно време за
три обекта, осакати първоначалната идея - орязаните интервюта не дадоха
възможност
зрителите
да получат цялостна информация за обекта. Това
наложи да допълним информацията и още веднъж
отговорно да заявим, че
каквато и да е помощ от обектът, е собственост на Беловската базилика не е
държавата;
няколко институции.
застрашена, общинското
- Обектът е в добро
В своето изказване ръководство ще продълсъстояние, не е заплашен ст.-специалист „Музейно жи да се грижи за състояот унищожение, поради дело“ в общината Севда- нието й, а и няма да се
качествената консервация лина Попова разказа на откаже от плановете си да
и частична реставрация място историята на проуч- я направи национално изпрез далечната 1994 г.
ванията, като подчерта ро- вестен обект.
- Пречка за осъщест- лята и значението на обек-

ВАЖНО!!!
Противопожарни мерки по време
на жътвена кампания 2017

В ход е кампанията по
прибирането на тревния
фураж и зърнените култури. Тя е съпътствана
със завишаване на фактори, причиняващи пожари,
вследствие на високите
температури, участието на
много хора и земеделска
техника.
Ето защо е необходимо
създаването на добра организация, използването
на технически изправна и
пожарообезопасена земеделска техника и условия
за гасене на евентуално
възникнали пожари.
Кметът на община Белово инж. Костадин Варев
издаде заповед за настъпване на „восъчна зрялост“ на житните посеви
и предприемане на мерки
за пожарна безопасност по
време на жътвената кампания.

Общинските
администрации и всички институции, ангажирани с
дейността по предотвратяване на пожари, трябва
да създадат необходимата
организация по места и да
координират действията
си.

Всички земеделски кооперации, фирми и частни
земеделски стопани са задължени да създадат условия за нормално прибиране на реколтата.

Преди да започнат
жътвата, зърнопроизводителите трябва писмено
да уведомят местните противопожарни служби за
прибиране на зърното от
площи над 20 декара.
Житните масиви трябва да са парцелирани на

участъци
с 6-метрови
противозащитни ивици.
Край житните масиви трябва да се поставят
на видни места указателни табели, забраняващи
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Музеят благодари
на първите
си дарители
за 2017 г.

В брой 6 на общинския вестник „Белово”
от 2016 г., екипът на МС
„Ат. Хрисчев” се обърна с
апел към жителите на община Белово да помогнат
в събирателската дейност
за обогатяване фонда на

/т. нар. цедилка/.
Госпожа
Марияна
Костадинова ни предостави предмети от градския
бит от 30те години на ХХ
век, г-н Йордан Марчев
обогати музейната библиотека с книгата Свещената

музея, чрез предоставяне
на стари вещи и документи от миналото на Белово.
Първото дарение на документи се случи веднага,
припомняме на читателите, че то е от Илиана Стоянова, отразено във вестника.
Шест месеца по-късно,
с благодарност, отбелязваме новите дарители. С
интересни
етнографски
материали ни изненада
г-жа Рени Борисова Иванова. Тя дари автентични
престилки и детска люлка

история на Новия завет,
издадена през 1893 г., а
дарител, пожелал анонимност, подари 25 книги от
края на ХIХ и началото на
ХХ век.
Музейният екип благодари на дарителите. Пожелаваме им здраве и успехи!
Надяваме се и очакваме
този пример да е заразителен, защото само с помощта на гражданите можем
да съберем и съхраним
безценните спомени от богатото историческо минало на родния ни край!

пушенето и паленето на
огън.
Считаме за нужно отново да заострим вниманието на всички граждани
за съществуващата законова забрана относно паленето на стърнищата след
прибиране на зърното от
полето.
Предвидени са сериозни санкции от страна
на органите на РСПБЗН,
екология, фитосанитарни
органи и органите за местната власт.
Районна служба ПБЗН
гр. Белово, апелира към
гражданите да проявят
висока гражданска съвест
и отговорност по време
на прибирането на зърното и тревния фураж за
В сградата на община
недопускане на пожари и Белово се проведе годишнанасянето на материални но отчетно събрание на
щети.
Клуба на инвалидите - Белово.
Интересът към събранието беше голям, на него
присъстваше и г-жа Петя
Маринова – координатор
на инвалидите - гр. Пазарджик.
Клубът е сформиран

Годишно отчетно
събрание на Клуб
на инвалида-Белово

Община Белово набира членове
за доброволно формирование
„Община Белово”

Община Белово набира
доброволци за доброволно формирование „Община Белово“ за предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от
тях. Формированието е
създадено на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за
подпомагане на основните
съставни части на Единната спасителна система
(ЕСС).
Етапи при подбор на
доброволци:
а/ Разглеждане на документи;
б/ Интервю.
Кандидатстване
и

членство в доброволните
формирования
Доброволец може да е
всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от
психично заболяване и не
е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
Необходими документи за кандидатстване:
Кандидатите за доброволци подават заявление
до кмета на общината за
членство в доброволното
формирование.
Към заявлението се
прилагат следните документи:

1. формуляр за кандидатстване по образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че
лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се
води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за
придобито образование,
специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на
работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. декларация за съгласие за обработка на лични
данни.
8. Автобиография

Кандидатите за доброволци към документите
прилагат и копие от документ за правоспособност
за извършване на дейности със специализирана
техника и/или оборудване
и копие от свидетелство
за управление на моторно
превозно средство за съответната категория, ако
имат такива.
Място за подаване на
документите: гр. Белово,
ул. „Орфей” №4А
Общинска
администрация-Белово – Информационен център
Телефон за справки:
0886/116632 – Стелиян Хараланов

през 2006 г., броят на членовете му расте всекидневно и към момента
вече е 183 души.
Управителният съвет
на Клуба изказва голямата
си благодарност на Кмета
на община Белово – инж.
Костадин Варев за отзивчивостта и ангажираността му към моралните и ма-

териалните проблеми на
Клуба.
Благодарение на него
Клубът продължава да съществува, да се развива и
да излезе начело пред много други общини.
След приключване на
деловата част от годишното отчетно събрание, членовете на Клуба се почерпиха и повеселиха.

Обядът по традиция
беше осигурен от Кмета на
Общината.
Присъстващите си пожелаха с подкрепата на
Кмета на общината да продължават да представят
Община Белово достойно,
както досега – винаги с награди в челните места на
всички фестивали.
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Общество

1 юни – Международен
ден на детето

По традиция и тази
година на 1 юни – Денят
на детето, община Белово зарадва малчуганите
с увеселителни атракции

– батути и пъстра върталежка. Те бяха монтирани
на централния площад в
град Белово и децата се
забавляваха през целия
ден напълно безплатно.
Празничната програма стартира още от сутринта с кукления театър
„Истории с луна“ в салона
на НЧ „Св. св. Кирил и
Методий -1927“ гр. Белово. Изненадите продължиха на сцената пред Читалището със забавното
шоу на аниматорите от
„Бонбон“. Децата участваха в редица интересни
игри, подготвени специ-

ално за тях.
През целия ден работеха две ателиета за рисуване. Децата имаха възможност да изберат маска

по желание и да я оцветят, а след това организаторите от Читалището
любезно им я подаряваха.
Две пораснали момичета
правеха пъстри рисунки

върху детските лица и ги
превъплъщаваха в любими техни герои.
Като на всеки детски празник и този път
имаше много подаръци.
Кметът на община БелоЗа пръв път децата от
во – инж. Костадин Варев Детски комплекс - Белово
награди всички изявени участваха в Националния
деца на територията на фестивал на руската поеобщината, класирали се
на национални и международни конкурси, а за
всички останали имаше
торбички с лакомства.
През целия ден децата
от нашата община рисуваха, играеха и се заба-

и задължителната за всеки
рожден ден торта.
Спасимира
ИлиеваДиректор на „ДЦДУ“,

който се грижи за децата
в
Центъра,
направи
празника
незабравим
за малчуганите. Имаше
много песни, танци, игри

гр.Белово
сподели:
„Това, което ни помага
в трудната професия
е, че се научихме през
изминалите шест години

да оценяваме потенциала,
а не дефицита на детето,
да гледаме позитивно и
да успяваме да вдъхнем
кураж на родителите и на
децата. Тук децата не са
изолирани и се чувстват
значими. Организацията
и структурирането на
работата
в
дневния
център се основават на
убеждението, че всички
хора са свободни и
равни. Свободни и равни
трябва да бъдат и децата с
увреждания – свободни да
правят своя избор и равни
да го осъществяват“.

„Спортуваме и играем, за
да сме здрави!“

На спортната площадка в град Белово, кв. „Разсадника“ децата от Детска
градина „Щурче“ – Белово проведоха свой спортен празник под мотото:
„Спортуваме и играем, за
да сме здрави“.
На празника присъстваха кметът на община

Белово – инж. Костадин
Варев, спец. „Спортни
бази и спорт за всички“
към община Белово – Ангел Стоев, служители на
Общинска администрация-Белово, както и много
родители и гости.
Малчуганите показаха,
че обичат да спортуват и

ро място за поезия. Това
им дава право за участие в
зоналния етап на конкурса, където ще се конкури-

зия, песен и танц „Пусть
всегда будет солнце“. Вокална група „Феникс“ се рат с ученици от четири
класира на първо място в области в страната.
областния етап за песен, а
Вокална група „Февляваха под звуците на Ивайла Маноилова на вто- никс“ с вокален педагог
познати детски песнички.
А наградата на родителите бяха слънчевите детски
усмивки.

VІ-ти рожден ден
за ДЦДУ- гр. Белово

Дневен център за деца с
увреждания,
гр.Белово
отбеляза
своя
шести
рожден
ден.
Екипът,

Вокална група „Феникс“
към Детски комплексБелово финалисти на ІV-ти
Национален фестивал „Пусть
всегда будет солнце“ 2017

спортът може да бъде не
само полезен, но и забавен. Във всички игри и
състезания те показаха
бързина, смелост и сръчност, а дейностите бяха
подбрани според тяхната
възраст.
В състезателните игри
се включиха не само деца-

г-жа Петрова се класира
отново на първо място и
във втория зонален етап
на фестивала. Те вече са

финалисти и ще участват в
националния - заключителен етап в град Казанлък.
Поздравления!

Нов Клуб
на приятелите на музея

В сградата на МС „Атанас Хрисчев“, гр. Белово се
проведе събрание за учредяване на Клуб на приятелите на музея. Инициативата е на музейния екип,
който организира събранието, запозна присъстващите с целите на този тип
организации и представи
отчет за дейността на музея през 2016 г. чрез мултимедийна презентация.
Клуб на приятелите на
музея се създава за подпомагане на дейността на
Исторически музей Белово, както и за опазване и
съхранение на старинните
исторически, етнографски, археологически и архитектурно-художествени
ценности в общината чрез
обединяване усилията на
обществеността, държав-

ните и общински органи,
институции и организации.
Гражданите,
които
присъстваха, възприеха

сеца, клубът е отворен за
нови членове.
Учредителите се надяват да се възроди интересът към местната история,

идеята и в разгорещен дебат обсъдиха основните
задачи в дейността на клуба, дадоха предложения
за организацията и посоката на работа. За бъдещи
срещи се определи всеки
последен четвъртък от ме-

младите хора да получат
възможност да се запознаят с богатото минало
на общината, да се почувстват горди наследници на смели и родолюбиви
деди.

Фондация „Приятели
на България“ дари
библии за деца

та, но и някои от техните
учители.
Спортният
празник
предизвика истинска забава, много радостни емоции, не само у децата, но и
у всички присъстващи.
В края на празника
Фондация „Приятели
всяка група от детската
на
България“- град Соградина получи грамота и
вкусна торта от кмета на фия дари за малчуганите
на територията на община
община Белово.
Белово детски илюстровани библии с християнски притчи на
български и английски език, а
за по-големите
ученици специални издания
по християнска
етика.
Дар ение то
има огромно

значение за възпитаването и изграждането на
младите хора, на тяхната
духовна култура и вяра в
християнската църква.
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17 ученици поеха управлението
на община Белово за един ден
17 ученици от Средното училище в град Белово
имаха възможност в рамките на един работен ден
да „управляват“ цялата
община. Със стартирането
на работния им ден в Об-

Жители и гости на община Белово се събраха
пред паметника на загиналите във войните за национално спасение в град
Белово, за да отбележат

на Община Белово - инж.
Костадин Варев, Общински съвет Белово, СУ „Ал.
Иванов-Чапай“, жители и
гости на общината.
Тържествен концерт

представяне в инициативата. Инициативата е в
синхрон с политиката на
общината да работи прозрачно, за да могат младите хора да получат реална
представа за отговорно- Деня на Европа и Деня на
стите във всяка община.
победата.
Денят на Европа е
празник на Европейските
общности, на единството
и мира на стария конти-

по повод Деня на Европа
и Деня на победата изнесоха децата от школите
по изкуства към Детски
комплекс-Белово, с ръководител Галина Петрова.

щинска администрация те
участваха в ежедневната
оперативка заедно с кмета инж. Костадин Варев и
имаха възможността да се
запознаят отблизо с отговорностите и предизви-

кателствата, пред които е
изправена местната власт.
На стола на кмета на
община Белово седна ученичката Любомира Радина.
В края на работния ден
всички ученици получиха сертификат за отлично

Община Белово
отбеляза 9-ти май

Трудова борса 2017 в община Белово
Бюро по труда гр. Сеп- те свободни позиции към добивки, които предлагат.
тември съвместно с об- момента, също и условияС по-голямата част от
щина Белово организира та на труд и социални при- присъстващите те провеи проведе в заседателната
доха индизала на общината „Трудова
видуални
борса“ 2017.
интервюта,
На срещата с работокато поддателите бяха поканени
робно отвсички регистрирани безговаряха на
работни лица на теритопоставенирията на общината.
те им въРаботодатели от цялата
проси.
община представиха пред
Предлотърсещите работа своижените от

работодателите свободни
работни места бяха предимно в сферата на услугите, търговията, строителството, индустрията,
селското стопанство, както и на отбраната.
Посредниците от бюрото по труда съдействаха
на работодатели и безработни с насоки и съвети в
областта на трудовата заетост.

Победи за Волейболен клуб
„Марица“ Белово

Децата от Волейболен
клуб „Марица“ Белово се
представиха достойно на
турнира в гр.Брацигово.
Момичетата ПОБЕДИХА
и в двете възрастови гру-

нент. 9-ти май е и Денят
на победата. Ден, в който
отдаваме почит на всичмомичетата от ВК „Мари- обичат този спорт, дават благодарение на своето ки загинали в годините на
ца“ Белово спечелиха ІІ-то всичко от себе си и по- постоянство и упоритост. Втората световна война.
Паметта на ветераните
място. Турнирът се прове- казват добри резултати,
от
войните
и загиналите за
де в спортната зала в гр.
освобождението
на ЕвроБелово.
па
и
света
беше
почетена
Класиране: І-во място
с едноминутно мълчание.
Венци и цветя на признателност поднесоха кметът

За всички присъстващи
звучаха стихове на Р. Рождественский, български
маршове и любими на
поколения българи руски
песни. На празничния
концерт като гост на общината присъстваше и руският гражданин Андрей
Викторович Семенчиков,
който е избрал за своя втора родина България.

Почит към паметта
на Ботев и загиналите
за свободата ни
пи. Момчетата /2- 4 клас/
загубиха, но достойно.
Изиграха най-интересния
и оспорван мач на турнира.
На първомайския турнир по волейбол за момичета набор 2004 г. и 2005 г.

– ВК „Ботев“ Ихтиман; ІІро място – ВК „Марица“
Белово; ІІІ-то място – ВК
„Медиус волей“ Сандански; ІV-то място – ВК „Топ
волей“ Пещера.
За треньора на децата
най-важното е, че децата

С тенис празник стартира летният
сезон по тенис на корт

С тенис празник под
мотото „Ела да играем“
стартира лятното обучение по тенис на корт
за начинаещи и малки
деца.
Инициативата беше
организирана от Община Белово „Спортни
бази и спорт за всички“
и НЧ „Св. св. Кирил и
Методий-1927“, гр. Бе-

лово и се проведе на
спортната площадка в
кв. „Разсадника“ в града.
Програмата включваше: всичко за тениса,
много настроение и музика и томбола с награди за късметлиите.
За записване за заниманията по тенис на
корт: 0895436968.

В знак на признателност пред подвига и саможертвата на героите пред
Паметника на Христо Ботев в град Белово се събраха служители наОбщинска
администрация Белово,
ученици и жители на общината.
Слово по случай Деня
на Ботев произнесе ст.
спец. „Музейно дело“ към
община Белово – г-жа Севдалина Попова. Кратък рецитал на стихотворението
на Ботев „Хаджи Дими-

тър“ представиха Христо
и Кристина Яначкови.
Делото на героите беше
почетено с едноминутно
мълчание.
Венци и цветя бяха поднесени от името на кмета
на община Белово – инж.
Костадин Варев, от председателят на Общински
съвет Белово – г-н Васил
Савов, от представители
на Съюза на запасните
офицери в град Белово и
от жители на общината.
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В месеца на славянската писменост
и култура Музейна сбирка „Атанас
Хрисчев”, Белово представи гостуваща
фото-документална изложба „1100 години
от успението на Свети Наум Охридски“
Изложбата е дело на
Кирило-Ме тодиев ския
научен център – БАН
и разказва за живота и
просветителската дейност
на един от най-близките до Кирил и Методий
ученици – Наум, наречен
„светилник на българите“. Тя се основава както
на книжовните средновековни извори и на изобразителния материал, запазен в средновековните
и възрожденски църкви и
манастири, така и на съвременното осмисляне на
култа към светеца, довело
до изграждането през XX

и XXI век на църкви, носещи неговото име и до създаването на нови негови
изображения.
Историко-художествените артефакти, предста-

вени в изложбата са създадени или се пазят днес
на територията на няколко
европейски страни – България, Македония, Албания, Гърция, Унгария,

Русия, Словакия, Швейцария, а извън Европа – в
Канада.
Посетителите
имаха
възможността да видят
църковнославянски книги от XVIII – XIX век от
фонда на Музейна сбирка
„Атанас Хрисчев“, Белово.
Екипът на МС „Атанас
Хрисчев” Белово благодари на главен асистент Цветомира Данова от Кирило-Методиевския научен
център – БАН за съдействието, помощта и подкрепата за организиране
на изложбата!

80 години
параклис „Св.
св. Константин
и Елена“ – кв.
Малко Белово
Параклисът „Св. св.
Константин и Елена“ се
намира в местността „Старо село – Разсадника“ до
мястото на старата църква „Св. Георги“, която е
построена през 1420 г. и е
обслужвала предишното
наше село Ново Белю (Белюво), опожарено от кържалии и турци 1795 г.
Строежът на параклиса започва 1932 г. и е завършен 1937 г. Осветен от
пловдивския владика съ-

следване на християните в
империята. Твърди се, че
опознал християнството
от своята майка Елена.
Първата служба в параклиса „Св. св. Константин и Елена“ е отслужена
от пловдивския митрополит Максим, в присъствието на жители от село
Малко Белово, от околните села, от град Пазарджик, Пловдив, София и
свещеници, приятели на
отец Йоан.

щата година. Иконостасът
е обикновен, без дърворезба, изработен е от местни дърводелци. Иконите
на Царския ред са дарени
от Параклис и Олга Параклизови от гара Белово.
До параклиса е построена
малка едноетажна къща
(странноприемница) с две
одаи (стаи). Всичко това е
правено с доброволен труд
и лични средства.
Големият принос е на
Църковното
настоятелство и свещеник Йоан Кирилов, който е свещеник в
с. Малко Белово от 1930 г.
По това време селото
наброява 860 жители, 80
къщи.
Параклисът е на името
на „Св. св. Константин и
Елена“ - това са император Константин и неговата
майка Елена. Константин
бил на 34 г., когато в 306
г. е провъзгласен за император от войските си,
той управлява Римската
империя до своята смърт
през 337 година. Константин I Велики официално е
признат за първия християнски римски император.
Заслуга на Константин е
налагането и спазването
на Миланския едикт на толерантността през 313 г., с
който се слага край на пре-

През 1940 г. на храмовия празник „Св. св. Константин и Елена“ за първи и последен път е игран
нестинарски танц. Главни
нестинари Бона Велинова
известна лечителка - билкарка родом от Софийското село Григорово, Тодор
Зайков от село Радиново,
Велико Търновско, Василица Янева от град София. В огъня с икони в
ръце влизат и следните
малкобеловци:
Методи
Георгиев Василев, Иван
Георгиев Шопов, Асен Данаилов Говедаров, Василка
Александрова Генова и др.
В този ден иконата на „Св.
св. Константин и Елена“ ги
е закриляла.
Гости на празника са
били: кметът на Пазарджик г-н Желязков, лекарят Д. Докучев, учители
от Пловдивската духовна
семинария.
Като награда на самобитна религиозна проява
нестинарството ни е завещано от далечни времена. „Нестинарските игри“
— този древен ритуал, е в
списъка от 2009 година на
ЮНЕСКО. Нестинарските
игри, мартениците и кукерите идват от траките.
Стоянка Петрова - гр.
Белово, кв. Малко Белово

УЧАСТИЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 22 и 23 юни в Карлово се проведе национална
научна конференция „Васил Левски и Вътрешната
революционна организация в борбата за национално освобождение”, посветена на 180 години от
рождението на Апостола.
Конференцията бе организирана от Министерство на културата, Община Карлово, Национален
музей „Васил Левски“, Институт за исторически изследвания – БАН и Фондация „Васил Левски“. В нея
участваха университетски
преподаватели, учени от
Института за исторически
изследвания към БАН,
специалисти от музеи в
страната.
Председател

на пленарното заседание
на конференцията беше
проф. Пламен Митев.
В продължение на два
дена - 22 и 23 юни, бяха
представени повече от
40 доклада и съобщения
за Васил Левски, които

разкриха нови щрихи от
живота и дейността му
по изграждането на революционната организация.
МС „ Атанас Хрисчев“ , гр.
Белово бе представена с
доклад на тема „Дейността
на Васил Левски в района

на жп станции Сарамбей и
Белово“.
Автори на доклада
са Севдалина Попова –
ст.спец. „Музейно дело“ и
Стефан Мерачев – краевед.
Докладът предизвика
интерес с представените
малко известни спомени
на съвременници за дейността на Апостола в района от архива на Музейна
сбирка „Атанас Хрисчев“ и
с тезата, че нашият район е
бил важна част от Вътрешната революционна организация, че именно тук – в
Петковия хан, в Сарамбей,
Левски е останал през
последните две седмици
преди да го заловят през
декември 1872 г.

Родители и ученици участват
заедно в проект „Твоят час“

Родители на ученици от ОУ „Отец Паисий“
с. Мененкьово приеха
предизвикателството на
своите деца да участват
заедно с тях в творческа
изява на стартиралия
тази учебна година проект „Твоят час“.
Те пресъздадоха пред
своите учители, съученици и гости типична българска седянка.
Седянката е стар български обичай от миналото.

място на дома и от там се
изпяват няколко песни.
Този песенен сигнал е за
ергените.
Момите обикновено
се занимават с някаква
работа - предат, шият,
навиват прежда и същевременно пеят, разказват
легенди, гатанки, предания, приказки, танцуват
и се надиграват, задяват
На седенките се събират само млади хора, които са готови за женитба.
Най-активното време
за седенкуване е през есента и зимата,когато момите не са заети с полска
работа,а ергените са се
върнали от гурбетуване.
Момата, решила да организира в дома си седенкуване, се събира с няколко свои дружки в двора на
къщата.
Групата
намира
най-високото възможно

Веселбата продължава
до зори, до първи петли.
По думите на ръководителката на проекта г-жа
Кичка Кинчева, седянката
може да се определи като
прародителка на днешната модерна дискотека.
Подобни предизвикателства раждат прекрасни творчески иновации,
които правят училището

се и се закачат с ергени- по-интересно, по-близко
те. Стараят се да покажат и по-полезно за деца, роуменията си в „ръкодел- дители и учители.
ни“ женски занятия.

Издава Община Белово
ул. “Орфей” № 4А, тел.: 03581/ 27 73,
e-mail: kmet@belovo.eu, www.belovo.eu
Печат и предпечатна подготовка
“Щит Террос” ЕООД - гр. Септември
0878 70 43 70

Култура

Кметът на община Белово се срещна с
абитуриентите от Випуск 2017

На най-светлия български празник – Денят
на българската просвета и
култура и на славянската

вeчe в тpaдиция cpeщa лище в Белово.
зрелостниците – г-жа Леннa
aбитypиeнтитe
c
Ha нeя пpиcъcтвaxa гарова и cлyжитeли oт Oбpъĸoвoдcтвoтo нa Oб- кметът на община Белово – щинcĸa aдминиcтpaция.
щинaтa ce cъcтoя в Риту- инж. Костадин Варев, зам.
Кметът на общината

писменост кметът на община Белово инж. Костадин Варев посрещна абитуриентите от Випуск 2017
на изискан прием.
Πpeвъpнaлaтa
ce

алната зaлa нa НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий-1927“
гр. Белово. Oбщo 26 ca
зpeлocтницитe oт Bипycĸ
2017, ĸoитo тaзи гoдинa
зaвъpшвaт в средното учи-

председателят на Общински съвет Белово – г-н Стефан Якимов, диpeĸтopката
нa СУ „Ал. Иванов-Чапай“
гр. Белово – г-жа Даутова, и зам.-председателят на лизация в живота.
Всички
випускници
класният ръководител на ОбС Белово поздравиха

Годишен концерт
на школите по изкуства
към ЦПЛР - Детски
комплекс, Белово

Пред родители и гости децата от школите
по изкуства при Детски
комплекс - Белово изнесоха празничен концерт
по случай завършване на

учебната година. Всички
се насладиха на малките
и по-големи пианисти и
певци от школите по пиано и автентичен фолклор.
Вокална група „Феникс“ -

КЛАСИРАНЕ КЪСА ДИСТАНЦИЯ
1. Камелия Каменова
2. Цветелина Бенева
1. Илия Вълканов
2. Алекс Василев
3. Светослав Нейков
4. Сергей Бачев
5. Йоан Георгиев
6. Йордан Русев

- 2.24.05
- 2.48.20
- 1.24.35
- 1.47.40
- 1.53.06
- 2.18.06
- 2.20.06
- 2.39

7. Simon Thebault
8. Калоян Генов
9. Андрей Алексиев
10. Константин Бошнаков
11. Николай Бошнаков

НА ДОБЪР ЧАС,
ВИПУСК 2017!

Диплом, грамота и предметни награди получиха
най-малките певци от Вокална група „Феникс-джуниър“ с вокален педагог
г-жа Галина Петрова при
Центъра за подкрепа и
личностно развитие - Детски комплекс, гр. Белово.

Те се представиха отлично в категория за зана ДГ „Щурче“ с директор
бавна песен на ХІV-тия вдив 2017 г.
Децата са възпитани- г-жа Ваня Стойнова.
Национален конкурс за
млади изпълнители - Пло- ци в подготвителна група
- 2.59.11
- 3.36.05
- 3. 36.15
- 3.46
- 3.46

КЛАСИРАНЕ ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ
Марияна Кисова
1. Емил Стойнев
2. Георги Вълчев
3. Людмил Лозов
4. Адам Ленг
5. Борислав Борисов
6. Стефан Василев
7. Костадин Хаджийски
8. Станислав Божанов
9. Любомир Петров
10. Антони Стоянов
11. Цветослав Ангелов
12. Цветан Балев
13. Лъчезар Попов
14. Любомир Кръстев

получиха по традиция
поздравителни адреси и
подарък от кмета на общината.

Отличие за Вокална група
„Феникс“ към ЦПЛР
- гр. Белово

начинаещи и напреднали
представиха български и
чужди песни от своя репертоар. Гости на концерта бяха децата от школата
по модерни танци към ДГ
„Щурче“ и Денс формация „Силует“ към НЧ „Св.
Св. Кирил и Методий“ с
ръководител Валентина
Бонжолова. След концерта децата получиха своите грамоти за достойното
им представяне на международни и национални
конкурси и фестивали и
удостоверения за успешно
завършване на учебната
година.

Състезание по планинско
колоездене

За първа година в края на месец юни тази година
се организира и проведе Състезанието „Еледжик“ по
планинско колоездене. „Спортни бази и спорт за всички“ към община Белово участва активно в подготовка и провеждането на състезанието в партньорство с
„Кейпфайър БГ“ ЕООД.
Въпреки лошите климатични условия 28-те участници не се отказаха и показаха силен спортен дух.
Стартираха от гр. Момин проход, а финалът беше в с.
Голак.
Общото разстояние, което преодоляха велосипедистите беше 47 км, като трасето беше разнообразно и интересно, изпълнено със спиращи дъха гледки.

двaнaдeceтoĸлacницитe c
успешното завършване на
средното образование и
им пожелаха успешна реа-

стр. 6

- 3.27.02
- 2.12.39
- 2.12.44
- 2.21.05
- 2.40.22
- 3.03
- 3.05
- 3.18
- 3.22
- 3.24
- 3.25
- 3.27
- 4.19
- 4.45.14
- 4.45. 20

Част от наградите бяха осигурени от магазин “Стената”; Партньори - община Белово и “Телекабел строй”(маркировка). “Pura vida organic farm” с. Aканджиево.
Организаторите благодарят на доброволците от
“Планинско спасяване- Пазарджик” , Сдружение “Зелен” (гр. Момин проход) и младежи от с. Аканджиево,
които участваха в почистването, маркирането и асистенцията в деня на състезанието и се надяват състезанието да стане традиционно всяка година!

