
общински вестник, месец октомври 2016,  брой 7, година I, Белово, разпространява се безплатно                               

Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилни 
жилищни сгради е

насочена към обновя-
ване на многофамилни 
жилищни сгради с основ-
на цел – чрез изпълнение 
на мерки за енергийна 
ефективност да се осигу-
рят по-добри условия на 
живот за гражданите в 
многофамилни жилищни 
сгради, топлинен комфорт 
и по-високо качество на 
жизнената среда. 

В рамките на Програ-
мата ще се предоставя фи-
нансова и организационна 
помощ на сдружения на 
собственици (СС), регис-
трирани по реда на Закона 
за управление на етажна-
та собственост (ЗУЕС), в 
многофамилни жилищни 

сгради за подобряване на 
енергийната ефективност 
на сградите, в които жи-
веят. Помощ и подкрепа 
ще получат СС в страната, 
чиито сгради са в съот-
ветствие с определените 
критерии за допустимост. 
Сдруженията на собстве-
ници кандидатстват пред 
общината, а критериите 
за подбора предвиждат 
всички, които отговарят 
на изискванията, по реда 
на подаване и одобрение 
на заявленията за канди-
датстване да получат 100 % 
безвъзмездна финансова 
помощ и организационна 
подкрепа за изпълнение на 
обновяване за енергийна 
ефективност до изчерпва-
не на финансовия ресурс, 
определен по Програмата. 
Общините осъществяват 

прием на документи за 
кандидатстване, оценка, 
одобрение, предоставяне 
на финансиране, мони-
торинг на изпълнението 
на мерките за енергийна 
ефективност по сградите.

В Община Белово 
предстои санирането на 
трите блока, намиращи се 
на бул. „Освобождение“ 
№87, в изпълнение на На-
ционалната програма за 

енергийна ефективност на 
многофамилни и жилищ-
ни сгради.

Сдружение на собстве-
ниците „Единство“ с. Се-
стримо, община Белово 
вече има подписан до-
говор с Община Белово. 
Преписката е входирана 
в Българска банка за раз-
витие за подписването на 
тристранен договор за це-
лево финансиране.

Сдружение на собстве-
ниците „Алабак“, бул. 
„Юндола“ №1, вх. А и №3, 
вх. Б имат входирано за-
явление в Общинска ад-
министрация, Белово за 
искане на финансова по-
мощ. Предстои сключване 
на договор между Община 
Белово и СС „Алабак“. 

В обхвата на Програ-
мата от 01.01.2016 г. допус-
тими за финансиране ще 
бъдат:

- Многофамилни 
жилищни сгради, строе-
ни по индустриален спо-
соб: ЕПЖС /едропанелно 
жилищно строителство/; 
ППП /пакетно-повдигани 
плочи/; ЕПК /едроплощен 
кофраж/; пълзящ кофраж 
и разновидностите им – 
на три или повече етажа 
от минимум 6 самостоя-

телни обекта с жилищно 
предназначение до 36 са-
мостоятелни обекта с жи-
лищно предназначение.

- Многофамилни 
жилищни сгради /масив-
ни сгради/, проектирани 
преди 26 април 1999 г. на 
три или повече етажа с 6 
или повече самостоятелни 
обекта с жилищно пред-
назначение. Горепосоче-
ните сгради са допустими 
за финансиране, само в 
случаите, когато попадат 
извън обхвата на проект-
ните предложения на об-
щините по приоритетна 
ос 1 и приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“ 2014-2020 
г.

Със заповед на 
Министъра на земе-
делието и храните 
бе одобрена Страте-
гия за подмярка 19.2: 
„Прилагане на опе-
рации в рамките на 
стратегии за Водено 
от общностите мест-
но развитие от ПРСР 

2014-2020“ на МИГ – 
Белово – Септември – 
Велинград.

МИГ ще финанси-
ра проекти по Про-
грама за развитие 
на селските райони, 
Оперативна програ-
ма за развитие на чо-
вешките ресурси и по 

Оперативна програма 
„Иновации и конку-
рентно-способност“. 
Одобреният бюджет 
на Стратегията е в 
размер на 7 313 745 лв. 
МИГ ще отвори при-
ем на проектни пред-
ложения в началото 
на 2017 година.

На 27.09.2016 г. по по-
кана на кмета на общината 
инж. Костадин Варев и в 
съответствие с разпоред-
бите на чл.34 от Изборния 
кодекс, се проведоха кон-
султации с парламентарно 
представените партии и 
коалиции в 43-тото Народ-
но събрание, за състав на 
секционните избирателни 
комисии. Беше постигнато 
съгласие за избора на чле-
нове и формиране на СИК. 

Със Заповед на кмета 
на Община Белово са об-
разувани 12 избирателни 
секции и е утвърдена тях-
ната номерация, обхват 
и адрес. С Решение №13-
ПВР/НР от 21.09.2016 г. 
РИК-Пазарджик определи 
броя на членовете на СИК. 

От общо 12-те избира-
телни секции: 4 СИК – 7 
членни и 8 СИК – 9 член-
ни. Общият брой на члено-
вете на СИК е 100 души. В 
така определения брой на 
членовете за всяка СИК се 
включва и ръководство – 
председател, зам.председа-
тел и секретар. С Решение 
№34-ПВР/НР от 5 октом-
ври 2016 г. РИК-Пазар-
джик назначи членовете 
на СИК на територията на 
Община Белово в изборен 
район 13-Пазарджик.

Предварителните изби-
рателни списъци са поста-
вени на видно място пред 
всяка секция или в бли-
зост до нея. Всеки заинте-
ресован гражданин може 
да направи справка за сек-

цията, в която да даде своя 
вот. Желаещите да гласу-
ват по настоящ адрес мо-
гат да подадат заявление 
за това в съответната об-
щинска администрация по 
настоящия им адрес, но не 
по-късно от 14 дни преди 
изборния ден.

Изборите за президент 
и вицепрезидент на Ре-
публиката ще се проведат 
на 06.11.2016 г. На същата 
дата ще можем да упраж-
ним и правото си на пряка 
демокрация в Национален 
референдум.

Съгласно последните 
промени в Изборния ко-
декс, гласуването вече е 
задължително.

Община Белово е обя-
вила публичен търг с ясно 
наддаване за продажбата 
на 61 незастроени имота 
в курорт „Чаира“. Собстве-
ниците на законно по-
строени сгради в курорт 
„Чаира“ могат да закупят 
земята на отредения им 
урегулиран поземлен имот 
след подаване на заявле-
ние до кмета на общината.

За повече информация:
Тел. 035812773-/

вътр.116/

Национална програма за енергийна ефективност 
на многофамилни и жилищни сгради

МИГ – Белово – 
Септември – Велинград 

е одобрен за финансиране 
за следващия програмен 

период

Президентски избори 
2016

Продължава продажбата 
на имоти в курорт „Чаира“



Актуално стр.2

Община Белово участва в Проект „Студент-
ски практики“-Фаза 1. След направена регис-
трация студентите могат да кандидатстват по 
обявите на общината, включени в Проекта, по 
съответните професионални направления.

За регистрация и информация за Проект 
„Студентски практики“-Фаза 1 на адрес:

praktiki.mon.bg/sp/

За 28-ма поредна го-
дина човечеството ще 
отбележи октомври като 
световен месец за борба с 
рака на гърдата. Месец ок-
томври е обявен за месец 
за борба с рака на гърдата 
още през далечната 1985 
година. Днес хиляди хора 
по света възприемат ок-
томври като месец за ак-
тивни разяснителни кам-
пании относно причините, 
превенцията и лечението 
на болестта. 

Всяка година броят на 
заболелите жени в Бъл-
гария се увеличава. Меж-
ду 3600 и 3800 са новите 
случая вписани в Нацио-

налния раков регистър. 
През 1992 г. диагностици-
раните българки са общо 
26 хиляди, а през 2012 
г. - над 34 хиляди. Към 
днешна дата повече от 44 
425 жени в България имат 
рак на гърдата, което е с 
над 10 хиляди повече от-
колкото преди 10 години. 
Данните са на раковия 
регистър и бяха огласени 
от председателя на Асо-
циация на пациентите с 
онкологични заболявания 
във връзка с началото на 
Световния месец за борба 
с рака на гърдата. Здрав-
ната политика трябва да 
бъде фокусирана сериоз-

но и дългосрочно повече 
в профилактиката от една 
страна и от друга страна 
да се достави максимал-
но ефективно лечение на 
заболелите.България е на 

предпоследно място сред 
страните от Централна и 
Източна Европа по разхо-
ди за здравеопазване на 
глава от населението.

Тенденцията да се уве-

личават болните от рак е 
световна, не частна за Бъл-
гария. Ракът на гърдата е 
най-честото онкологично 
заболяване сред жените 
от целия свят. Открит на-
време, ракът на млечната 
жлеза е лечим в над 97 % 
от случаите. Тъй като пър-
вите симптоми остават 
незабелязани – не може да 
се опипа и не предизвиква 
болка, се налага провежда-
не на скрининг. Жизнено 
важни са редовната про-
филактика и консултира-
нето със специалист.

Във връзка с кампани-
ята на месец октомври от 
09.11.2016 г. до 15.12.2016 г. 

модерен ехограф за ранно 
диагностициране на рака 
на гърдата ще обходи се-
лата от област Пазарджик. 
Вече е изготвен списък на 
жителите от община Бело-
во, желаещи да се прегле-
дат. Таксата за ехографи-
ята е десет лева. В процес 
на изготвяне е графика за 
област Пазарджик. Датите 
на прегледите за терито-
рията на нашата община 
ще бъдат известни най-ра-
но в началото на месец но-
ември и ще бъдат веднага 
оповестени на официал-
ния сайт на община Бело-
во и в кметствата по насе-
лени места.

Тържествено отбеля-
заха своя празник въз-
растните хора от Център 
за настаняване от семеен 
тип с. Дъбравите. По слу-
чай Международния ден 
на възрастните хора -1 ок-
томври кметът на община 
Белово инж. Костадин Ва-
рев отправи поздрав към 

хората от третата възраст, 
като изказа своето ува-
жение към тях и техния 
принос към обществото. 
Благодари им за всеотдай-
ността, грижите и опита, 
който ни предават и им 
пожела здраве и дълго-
летие, да продължават да 
пазят бодрия си дух и за-

напред. 
Възрастните хора от 

Центъра за настаняване от 
семеен тип бяха подготви-
ли символичен подарък от 
собственоръчно засадено 
цвете за всички гости и 
близки, присъстващи на 
празника.

ЖПГ при НЧ “Ал.Пи-

понков-Чапай” с най-го-
рещата си признателност 
и любов поднесоха свои-
те поздрави за хората на 
златната възраст,със злат-
ните сърца в Центъра. 

Празникът премина в 
духа на веселбата, смеха и 
забавата.

1 октомври – Международен ден 
на възрастните хора

Октомври - световен месец за борба с рака на гърдата
Време е да вземеш здравето си в свои ръце

НА ВНИМАНИЕТО 
НА ВСИЧКИ 
СТУДЕНТИ!

На 6 ноември 2016 г. ще 
се проведе национален ре-
ферендум, на който граж-
даните на Република Бъл-
гария могат да гласуват с 
“Да” или с “Не” в отговор 
на следните въпроси:

1. Подкрепяте ли на-
родните представители 
да се избират с мажори-
тарна избирателна сис-
тема с абсолютно мно-
зинство в два тура?

2. Подкрепяте ли въ-
веждането на задължи-
телно гласуване на избо-
рите и референдумите?

3. Подкрепяте ли 
годишната държавна 
субсидия, отпускана за 
финансиране на полити-
ческите партии и коали-
циите, да бъде един лев 
за един получен действи-
телен глас на последните 
парламентарни избори?

МОТИВИ:

- Референдумът е фор-
ма на пряка демокрация, 
чрез която български-
ят народ като суверен се 
произнася по въпроси с 
национално значение, по-
ставени в дневния ред на 
обществото. Настоящият 
референдум поставя на 
вниманието на български-
те граждани три въпроса, 
свързани с промени в пра-
вила, засягащи обществе-
но значими теми. 

- Мотивът за провеж-
дане на референдум за въ-
веждането на мажоритар-
ната избирателна система 
с абсолютно мнозинство, в 
два тура, предполага реал-
на възможност за оценка 
на качествата и достойн-
ствата на кандидатите и за 
избор на личности. Избра-
ният кандидат би могъл да 
придобие по-голяма пред-
ставителност, защото над 
50% от избирателите, гла-
сували в съответния едно-

мандатен избирателен ра-
йон, ще стоят зад неговото 
избиране. Очакването е, 
това да мотивира ангажи-
раност на всеки народен 
представител към негови-
те избиратели и регионал-
ните актуални проблеми и 
особености. 

- Въвеждането на за-
дължителното гласуване 
е следващият въпрос от 
референдума. Мотивът 
е, че по-големият брой 
избиратели, упражнява-
щи конституционното си 
право на глас, ще засили 
демократичната легитим-
ност на референдумите 
и изборните резултати, а 
оттам и авторитета на ре-
шенията и институциите. 
Задължителното гласува-
не би могло да бъде едно 
от ефективните средства 
за неутрализиране, нама-
ляване и елиминиране на 
негативните и порочни 
практики на корпоратив-

ния, контролирания, ма-
нипулирания и купения 
вот. 

- Третият въпрос се от-
нася до намаляването на 
годишната държавна суб-
сидия на един лев за един 
получен глас. В резултат на 
намаляването на държав-
ните субсидии за партии-
те се дава възможност да 
бъдат спестени бюджетни 
ресурси, които впослед-
ствие биха могли да бъдат 
насочени към други сфе-
ри, като здравеопазване, 
образование, както и за 
решаването на други со-
циални въпроси.

Време и място за про-
веждане на референдума:

- Денят за гласуване в 
страната започва в 7,00 ч. 
и приключва в 20,00 ч., а 
извън страната започва в 
7,00 ч. местно време и при-
ключва в 20,00 ч. местно 
време.

- Гласуването се про-

вежда в избирателните 
секции, в които ще се гла-
сува за президент и вице-
президент на Република 
България.

Ред за провеждане на 
референдума:

- Право да гласуват на 
национален референдум 
имат гражданите на Репу-
блика България с избира-
телни права, които имат 
постоянен адрес на тери-
торията на страната към 
деня на насрочване на ре-
ферендума – 8 август 2016 
г.

- Гласуването се про-
вежда по актуализирани 
списъци от изборите за 
народни представители. 

- Гласуването се из-
вършва с бяла бюлетина. 
Бюлетината за произ-
веждане на референдума 
съдържа трите въпроса 
и възможните отговори – 
“Да” и “Не”, изписани с 
еднакъв шрифт срещу все-

ки един от въпросите.
- Гласоподавателят не 

е длъжен да отговори на 
всички въпроси, включе-
ни в бюлетината за рефе-
рендума.

- Всеки гласоподавател 
гласува, като върху бюле-
тината отбелязва със знак 
“Х” или “V” избрания от 
него отговор “Да” или 
“Не” за съответния въ-
прос. 

- Вотът с “Да” означава, 
че гласуващият подкрепя 
предложението, съдържа-
що се във въпроса.

- Вотът с „Не“ означа-
ва, че гласуващият не под-
крепя предложението, съ-
държащо се във въпроса.

- Всеки гласоподавател 
гласува, като поставя в 
плик бюлетината, на коя-
то е зачертан избраният 
от него отговор “Да” или 
“Не”, излиза от кабината и 
пуска плика в избирател-
ната кутия.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ за националния 
Референдум - 2016 г. 



 Петър Карпузов е ро-
ден на 29 май 1879г. в с.Го-
лямо Белово. През 1887г. 
остава сирак – загубва 
баща си. През 1890 г. за-
вършва първи прогимна-
зиален клас /5 клас/ и по-
ради липса на средства е 
изпратен от майка му да 
учи занаят при майстор 
шивач. По-късно започ-
ва търговия на дребно с 
дърва за огрев, разширява 
дейността си като закупу-
ва имоти и в началото на 
ХХ век е един от известни-

те земеделци и винопроиз-
водители в Белово. Дълго 
време е кмет на с. Голямо 
Белово. В периода от 1904 
г. до 1922 г. той създава и 
поддържа женско ръко-
делно училище „Напре-
дък”, в родното си село. 

Достоен българин, чи-
ито родолюбиви дела са 
забравени. Благодарност 
дължим на семейството му 
за съхранената родова па-
мет и за това, че синът му 
и внучката Илияна Стоя-
нова предоставиха доку-
менти, които отчасти въз-
кресяват спомена за една 
съдържетелна обществено 
полезна дейност.

С. Попова
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Центърът за подкре-
па за личностно развитие 
- Детски комплекс отво-
ри вратите си за децата 
от община Белово. Добре 

дошли! Вече са факт  и 
първите участия и завою-
ваните дипломи за на на-
шите момичета от вокална 
група „Феникс“ с ръково-

дител Галина 
Петрова. В 
средата на 
месец ок-
томври те се 
представиха 
достойно и 
на двата фес-
тивала:  ХVІІ 
ф е с т и в а л  
„ С р е б ъ рн и 
чучулиги“ и 
ХІV фести-
вал „Альо-
ша“. Тази 
година фес-
тивалите са 
посветени на 

знаменателни годишнини 
в нашата история – 140 го-
дини от Априлското въс-
тание и на освобождение-
то на България от турско 

робство и 75-ата годишни-
на от началото на Великата 
отечествена война.

През двата фестивални 
дни своето изпълнителско 

майсторство представиха 
над 1000 изпълнители от 
цялата страна на възраст 
от 5 до 87 години. За пър-
ви път участват творчески 

състави и индивидуални 
изпълнители от Русия, 
Молдова, Македония, Ук-
райна, Куба, Казахстан. 

На 12 и 13 октомври, 
във Велинград се проведе 
Трета национална науч-
на конференция „Родопа 
планина – земя на богове, 
хора и храмове”, органи-
зирана от Историческия  
музей в града. Музейна 
сбирка „Ат.Хрисчев” гр. 
Белово се представи с на-
учно съобщение на тема 
„Един забравен препис на 
Беловската хроника”.

Съобщението е дело 
на Севдалина Попова, ст. 
специалист музейно дело 
в Общината. Пред нашия 
екип, г-жа Попова разказа 
за интересното откритие 
– ръкописен препис на Бе-
ловската хроника напра-
вен от Петър Карпузов. На 
19. 01. 1913 год. той прави 
преписа от копие на хро-
никата, предоставено му 
от свещеник Михаил Цве-
танов Радулов. Ръкописът 
не е  публикуван, непо-
знат е, носи допълнител-
на информация и поста-
вя важни въпроси около 

историята на Беловската 
хроника, повод е за разми-
съл...

За читателите – хрони-
ката от Белово е запазен 
лист от книга, в който се 
разказва за периода на 
завладяването от осман-
ците,  Беловският мана-
стир и неговото разорява-
не

военно-политически 
събития до средата на 
XVIII век и статистиче-
ски сведения за европей-
ските държави. В научно 
обръщение Беловската 
хроника, влиза след пуб-
ликация  на Н.Начов в 
сп. „Български преглед” 
год.V, кн. 2,1898 г. Начов 
обяснява, че този лист от 
хроника бил намерен меж-
ду черковните книги на 
починалия голямобелов-
ски свещенник Костадин 
и бил даден на поп Мико, 
също от Г. Белово, да го 
прочете.Този лист останал 
в неговия син, Христо поп 
Миков, който го предал 

на Н.Начов. Публикува-
ният от Начов вариант е 
най-пространен. Близък 
до него е публикуваният 

през 1915г, от проф. П. Му-
тафчиев в студията „Стари 

градища и друмове из до-
лината на Стрема и Топол-
ница” /София 1915г./

Въпреки научните пуб-

ликации, се налага  тради-
ция свещениците, учите-

лите и по-видните хора на 
Голямо Белово да препис-
ват документа и да го съх-
раняват, като го предават 

на потомците си.
Последен такъв препис 

прави Петър Митов Кар-
пузов, като най-ценното , 
което ни дава преписът на 
Карпузов е последната бе-
лежка, в която се изяснява 
преписването от отделни 
лица на историческата ин-
формация в продължение 
на период от два века. Тя 
прави възможно  просле-
дяването на историята на 
хрониката и че най-ранни-
ят  препис на Беловската 
хроника е притежаван от 
поп Стоян от средата на 
XVIII век. до първото де-
сетилетие на XX век, въ-
преки официалното пуб-
ликуване на хрониката, 
местните просветни дей-
ци предпочитат да прите-
жават направени на ръка 
преписи на Беловската 
хроника, опитвайки се да 
добавят към нея важни ис-
торически сведения, като 
по този начин поддържат 
местния патриотичен дух.
/Очаквайте в следва-
щия брой текста на 
преписа/

През месец октомври 
се навършват 145 години 
от създаването на храм 

„Вознесение Господне“ в 
кв. Малко Белово, община 
Белово. 

На това 
място Мал-
ко Белово е 
от 1800-та 
година пре-
ди това се е 
намирало в 
мес тнос тт а 
„Разсадника“ 
по течението 
на река Ко-
ломан /сега 
Староселско-
то дере/. 

П р е з 
1864 година 
е получено 
разрешение 
от Високата 
порта за по-
строяването 
на църква. 

Строежът 

окончателно е завършен 
през 1871 г. и църквата е 
осветена през месец ок-
томври същата година от 
Пловдивския владика. 

За свещеник в нея е 
ръкоположен Тома Коста-
динов Мекушин, роден 
през 1841 г. в село Горно 
Драглище – Разложко, 
от който и идва рода По-
пови. Поп Тома служи в 
църквата на Малко Белово 
цели 48 години. Тленните 
му останки се намират в 
двора на храма. След това 
временно служи поп Ан-
тон Даргов, който живеел 
в гара Бельово, а бил по 
онова време свещеник в 
Големо Бельово.

През 1930 г. Пловдив-
ският митрополит Максим 
назначава Янко /Иоан/ 
Ангелов Кирилов за све-
щеник в църквата „Возне-

сение Господне“ в Малко 
Белово. 

Поп Иоан Кирилов е 
роден през 1907 г. в село 
Гюреджия /днешното село 
Огняново-Софийско/. С 
помощта на енориаршите 
той надстройва камбана-
рията, огражда църковния 
двор, слага вътрешната и 
външна мазилка на храма. 

От 1932 г. до 1937 г. 
построява параклиса „Св. 
св. Константин и Елена“ в 
местността Старото село 
– Разсадника, до място-
то на старата черква „Св. 
Георги“ на предишното 
наше село Ново Бельово, 
опожарено и ограбено от 
кърджалиите през 1795 г.

От 1970 до 1972 го-
дина по Иоан постро-
ява още един параклис 
„Всех святих българских“ 
в местността „Манасти-

ра“ в памет на загиналите 
наши предци през 1795 г. 
в манастира „Света Тро-
ица“- Еленски манастир, 
намиращ се над Топлия 
минерален извор. През 
1975 г. параклисът е полу-
разрушен от тогавашните 
власти. След кратко боле-
дуване отец Иоан умира на 
12 декември 1977 г. Тлен-
ните му останки са погре-
бани в двора на църквата.

От 1988 г. за свещеник 
е назначен Ангел Иванов 
Христосков, роден през 
1929 г. в село Малко Бело-
во. По негово време се из-
вършва частичен ремонт 
на църквата и строеж на 
двукатна камбанария. 
Като духовен пастир поп 
Ангел е известен с мъдри-
те съвети към търсещите 
при него утеха и изповед. 
След кратко боледува-

не той умира на 21 април 
2007 г. И неговият останки 
са положени в църковния 
двор.

За всекидневния жи-
вот на обикновения човек 
християнската религия е 
имала и има огромно зна-
чение. Всеки се стреми да 
бъде добър християнин, 
да се труди, да се моли и да 
вярва в Бога.

 За пример на всички 
е силната вяра на Йоан 
Златоуст:

“Силни вълни, жесто-
ка буря! Но аз не се боя 
от потъване, защото 
стоя на камък. Нека бес-
нее морето! То не може да 
съкруши камъка. Нека се 
повдигат вълните! Те не 
могат да погълнат Иису-
совия кораб. Кажете от 
какво да се боя?“.

Стоянка Петрова

145 години храм „Вознесение Господне“ – Малко Белово

Първи отличия за ЦПЛР-гр. Белово

Старинен препис на Петър Карпузов, 
дарен на музея в Белово

 Кой е Петър Мито 
Карпузов – последният 

преписвач 
на Беловската хроника?

/ Или какво крият 
семейните архиви/
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С тържествен концерт 
и награди на читалищни 
дейци беше отбелязана 
135-годишнина на чита-

лище ,,Искра-1881”с. Се-
стримо. Председателят на 
читалището г- жа Ненка 
Тодорова връчи грамоти 
на най-всеотдайните само-
дейци и читалищни дейци. 
Читалище ,,Искра-1881” 
получи десетки поздра-
вителни адреси,сред кои-
то и от Министерство на 
културата, евродепутата 
Андрей Новаков, областен 
управител Гинче Карами-
нова, кмета на община Бе-
лово инж. Костадин Варев, 
НЧ,,Ал.Пипонков-1938г.” 
и др. В празничния кон-
церт взеха участие учени-
ци от ОУ,,Отец Паисий” 
с. Сестримо и Ансамбъл 
за народни песни и танци 

,,Пазарджик”. 
През далечната 1881 

година група учители ос-
новават читалището в с. 

Сестримо, което вече 135 
години пази българския 
дух и традиции. Благода-
рение на безкористните 
усилия на читалищните 

дейци днес Народно чи-
талище “Искра-1881“, с. 
Сестримо продължава да 
е привлекателно място 
за всички, които искат да 

съхранят и обогатят мест-
ните традиции и обичаи 
за следващите поколения. 
Най-постоянните и не-
търпеливи посетители на 
читалището са децата от 
селото. Те ежедневно по-
сещават библиотеката на 
читалището, в която имат 
на разположение библио-
течен фонд от 16 хиляди 
тома различна по жанр 
литература, спортуват на 
фитнес уредите, развиват 
своите интереси в създа-
дения клуб и винаги се 
включват в подготовката и 
провеждането на различ-
ни читалищни инициати-
ви. А Женската певческа 
група към читалището не 

престава да се обогатява и 
развива, вземайки участие 
в местни и национални 
състезания и фестивали.

От 10 до 14 октомври 
Министерство на образо-
ванието и науката проведе 
за втора поредна година 

Национална седмица на 
четенето в изпълнение на 
Плана за действие към На-
ционалната стратегия за 
насърчаване и повишава-
не на грамотността (2014-
2020 г.). 

Регионалното упра-
вление на образованието 
– Пазарджик, е официа-
лен домакин на събитието 
тази година. Седмицата 
на четенето се проведе в 
училищата и детските гра-
дини във всички областни 
градове на страната.

ДГ  “Щурче”-гр. Бе-
лово организира редица 
мероприятия, с които се 
включи в националната 
инициативата. Едно от тях 
бе посещението на децата 
в Детския отдел на биб-
лиотеката към НЧ „Св.

св. Кирил и Методий“ гр. 
Белово. Там те участваха 
в детско литературно утро 
„Прочети ми приказка“. 

Библиотекарката г-жа  
Стоянка Пергелова про-
чете на децата интересни 
приказки, заедно разгле-
даха и пъстроцветните 

книжки в отдела. 
Във всяка група в дет-

ската градина малчуганите 
собственоръчно оформи-
ха свои кътове „Библио-
тека“, а ІІІ и ІV подготви-
телни групи направиха и 

изложба от свои рисунки 
на любими приказни ге-
рои. 

Куклен театър „Слън-
чо“ беше голямата изнена-
да за децата. Те представи-
ха пред тях постановката 
„Снежанка и седемте джу-
джета“. Децата от своя 
страна пък показаха та-
ланта си в драматизаци-
ите: „Дядо вади ряпа“ /ІІІ 
група/ и „Котарак, петел и 
лисица“ /ІV група/. 

Кулминацията на про-
ведените дейности беше 
Парадът на приказните 
герои, където  децата вля-
зоха в дрехите на любими 
герои от приказки. 

Националната седмица 
на четенето децата от ДГ 

„Щурче“-гр. Белово за-
вършиха ентусиазирани, 
вдъхновени и мотивира-
ни да се запознаят с нови 
приключения от света на 
книгите.

На 10.10.2016 г. се на-
вършиха 72 години от 
гибелта на легендарния 
партизански командир 
и военен ръководител 
Александър Иванов Пи-
понков – Чапай. Неговото 
име носи и най-голямото 

училище на територията 
на община Белово, чийто 
патрон е той. За да почетат 
своя патрон ученицте от 

ІІІ-те клaсове на средното 
училище в Белово органи-
зираха поход до Музейна 
сбирка Александър Ива-
нов Пипонков „Чапай“ в 
родното му село Дъбра-
вите. Децата разгледаха с 
интерес всичко, запазено 

и свързано с живота на 
партизанския командир, 
поставиха цветя на памет-
ника му и запазиха минута 

мълчание в негова памет.
Кметство Дъбравите 

отбеляза възпоменател-
ната дата с организирано 
тържество. В него учас-
тие взеха ЖПГ при НЧ 
„Александър Пипонков 
– Чапай“ с. Дъбравите и 
Танцова група „Беловче“ 
. Венци пред паметника 
бяха положени от Кмет-
ство Дъбравите, кмета 
на община Белово инж. 
Костадин Варев и предсе-
дателя на ОбС Белово Ва-
сил Савов. Гости и жители 
на селото положиха цветя 
в знак на почит и запазиха 
мълчание по време на въз-
поменателната заря.

Тъй като Чапай, по ду-
мите на негови съвремен-
ници, е обичал веселието 
и българските хора, тър-
жеството по традиция за-
върши с кръшно хоро.

Михаела Стояно-
ва е на 11 години, ро-
дом от гр. Белово. 

Тя спечели І-вото 
място в проведения от 
1 до 8 октомври 2016 
г. в Анталия, Турция 
във Von Resort Hotels 
Х-ти Международен  
конкурс TV START & 
START mini ModelS 
2016. 

В него взеха учас-
тие 40 деца от различни 
държави. Конкурсът се 
проведе в два етапа: за 
хореография и за моде-
ли. 

Михаела се състезава 
в категорията „Модел“ 
с 35 деца от различни 
възрасти и въпреки го-
лямата конкуренция 
тя спечели най-голяма-

та награда в конкурса: 
Grand Prix model TV 
WORLD 2016. 

Също така спечели 
правото да участва в 
още два фестивала: еди-
ният в Полша – „Колед-
ни ангели“, а другият в 
Москва – Мercedes Benz.

От мое име и от име-
то на дъщеря ми Миха-
ела искам да изкажа ог-

ромна благодарност 
на кмета на община 
Белово инж. Коста-
дин Варев и всички 
от община Белово, 
които ни подкрепиха 
морално и финансо-
во за този конкурс. 

БЛАГОДАРЯ ВИ!

Мария Стоянова

Новосформираният 
волейболен клуб в Белово 
започна своите трениров-
ки от месец октомври. Де-
цата, които тренират са на 
възраст от 8 до 13 години. 

Треньорът на клуба 
сподели, че иска да офор-
ми по две групи момчета 

и по 2 групи момичета, 
като ІІ и ІІІ клас да бъ-
дат отделени от ІV, V и VІ 
клас. Тренировките са три 
пъти седмично. Месечната 
такса е 12 лева. Отборът 
усилено се подготвя, тъй 
като от началото на 2017 
г. започва участията си в 
състезания, наравно с дру-
ги общински и областни 
клубове.

Треньорът на ВК „Ма-
рица“ Белово Иван Цо-
клинов е професионален 
волейболист, родом от 
град Белово. Завършил е 
спортно училище в Па-
зарджик, около 10 години 
е играел във ВК„Хебър“ 

Пазарджик и 4 години в 
„Родопа“ Смолян. Той из-
каза истинската си радост 
от факта, че в Община Бе-
лово започва да се възраж-
да волейбола, тъй като „от 
много години тук волей-
болът не се развива. 

Спортът е не само 
здраве за нашите деца, но 
и начин да се отървем от 
застоялия начин на живот. 
Засега започвам да работя 
с деца, но имам желанието 
в последствие да сформи-
рам и отбор от мъже“.

За повече информация 
и записване на тел.: 

0892052578 
 Иван Цоклинов

135 години отпразнува 
НЧ „Искра-1881“ с. Сестримо

І-во място за Михаела 
в Х-ти Международен конкурс 

TV START & START mini ModelS - 2016

Национална седмица 
на четенето в ДГ „Щурче“

Възпоменателно тържество, 
по случай  72 години от смъртта 

на Александър Пипонков - Чапай
Започнаха тренировките 
на ВК „Марица“-Белово


