
ЮЗДП 
Благоевград

БЛАГОДАРНОСТ!
Община Белово получи благодарност от Министъра на вътрешните ра-

боти Румяна Бъчварова по повод партньорството си и проведените ини-
циативи на територията на община Белово във връзка с 21 септември – Ев-
ропейски ден без загинали на пътя. 

общински вестник, месец ноември 2016,  брой 8, година I, Белово, разпространява се безплатно                               

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 
заявление до кмета на об-
щината.
За повече информация:
Тел. 035812773-/вътр.116/

Продължава продажбата 
на имоти в курорт „Чаира“

Успешно завършиха 
реставрационните дейнос-
ти по художествените цен-
ности на църквата „Свети 
Георги“ в с. Голямо Бело-
во, Община Белово, които 
бяха финансирани от Ми-
нистерството на култура-
та. Реставрационните дей-
ности по художествените 
ценности на старинната 
църква „Свети Георги“ в с. 
Голямо Белово – паметник 
на културата от национал-
но значение, бяха изпъл-
нени по силата на сключен 
договор на Министерство-
то на културата с Община 
Белово.

Необходимите сред-
ства са осигурени в рамки-
те на Програмата на Ми-

нистерството на културата 
за финансиране на консер-
вационно- реставрацион-
ни дейности по недвижи-
ми културни ценности 
през 2016 година.

Църквата ,,Свети Геор-
ги” в Голямо Белово е по-
строена през периода 1806 
— 1812 г. Изографисана е 
през 1852 г. от самокове-

Завърши реставрацията 
на църквата „Свети 

Георги“ в с. Голямо Белово

дари 16 000 лв. на Читалището 
в с. Мененкьово

За този хуманен акт ЧЕТЕТЕ НА стр.2

(продължава на стр.2)

ПОКАНА  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
НА  ОБЩИНА БЕЛОВО,

    Заповядайте на Коледен концерт, който ще се състои на 16 декем-
ври /петък/ от 17:00 ч. в залата на НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1927“ 
- град Белово.
        В празничната програма ще вземат участие:

 ДГ „Щурче“ - град Белово;
 ЦПЛР - ДК - град Белово;
 Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Елица“ - град  

Пазарджик.
След концерта заедно ще запалим светлините на Коледната елха. С 

пожелание и надежда за повече доброта и усмивки през Новата година.
Общинска администрация - Белово

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ  И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  
НА  ОБЩИНА  БЕЛОВО,

В навечерието сме на светли празници – Рождество 
Христово и настъпването на Новата 2017 година. Това са 
дните, в които правим равносметка на изминалата годи-
на и отправяме надежда към настъпващата. 

Нека да има здраве и благополучие във всеки дом, нека чудесата ви-
наги бъдат с Вас и с общи усилия да извоюваме повече стабилност и 
сигурност за всички.

Нека си пожелаем градивна, добра и успешна 2017 година, в която 
заедно да преодоляваме предизвикателствата на времето!

Пожелавам на всички жители и гости на община Белово здраве, 
благополучие и успехи.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО



Община Белово стана 
партньор в инициатива-
та на „Сдружение за он-
коболни и приятели“ за 
провеждане на профилак-
тични ехографски прегле-
ди на млечните жлези на 
всички желаещи жени от 
област Пазарджик.

П р о фи л а к т и ч н и т е 
прегледи за рак на гърда-
та са част от отбелязване-
то на 15-та поредна кам-
пания за борба с рака на 
гърдата, организирана от 
сдружението.

Записаните жени в 
предварителния списък 
за ехографски преглед от 
Община Белово бяха 94, 
но имаше желаещи и из-

вън него. На 18 ноември 
Д-р Благова преглежда 
в три населени места на 
територията на община-
та — с. Момина клисура, 
с. Мененкьово и град Бе-
лово. Възрастта на пре-

гледаните жени варираше 
от 30 до над 70 години. С 
всяка от тях се срещна и 
председателят на „Сдру-
жение онкоболни и при-
ятели“ Мария Чергарова. 

Подвижният ехограф е 

подарен на НСЖОЗТС от 
Министерство на Здраве-
опазването, за да могат да 
се обикалят и най-отдале-
чените кътчета на страна-
та ни и да се прави про-
филактика и в местата, 
които са труднодостъпни. 
Цената на прегледа беше 
10,00 лв. Здравната каса 
не покрива ехографията, 
а прегледът в здравни-
те заведения струва над 
25,00 лв.

Целта на кампанията е 
ранно диагностициране, 
скъсяване пътя на прегле-
да от пациента до лекаря 
и ненарушаване на работ-
ния процес.

Актуално стр.2

ЮЗДП Благоевград
дари 16 000 лв. на Читалището 

в с. Мененкьово
След ини-

циирани срещи 
от страна на 
г-н Иван Адов 
/ п р ед с ед ат ел 
на НЧ „Св. Св. 
Кирил и Мето-
дий-1910 г.“, с. 
Мененкьово/ с 
Директора на 
Югозападното 
държавно пред-

приятие инж. Дамян 
Дамянов се подписа 
Договор за дарение с 
рег. №210/ 18.11.2016 
г. въз основа на Реше-
ние № 1802/ 11.11.2016 
г. на управителния 
съвет на читалище-
то, с който дарите-
лят дарява средства в 
общ размер на 16 000 
лв. за извършването 

на спешни ремонтни 
дейности на постра-
далото на 22 юни тази 
година читалище в с. 
Мененкьово. Пред-
стои избор на фирма 
изпълнител за изгот-
вяне на технически 
проект за възстановя-
ване на читалищната 
сграда.

Завърши 
реставрацията 

на църквата 
„Свети Георги“ 

в с. Голямо 
Белово

ца Петраки Костович. Из-
ключително произведение 
на възрожденската дър-
ворезба е иконостасът на 
старинния храм.

В хода на реставра-
ционните дейности по ху-
дожествените ценности на 
църква ,,Свети Георги“ в с. 
Голямо Белово бяха извър-
шени следните консерва-
ционно-реставрационни 
работи:
- Окончателно завършва-
не на олтарната част
• абсида /корекции по цо-
къла/
• реставрация на северна-
та стена – живопис от 1921 
г., арки – експониране
• реставрация на две коло-
ни
• реставрация на таван
- Реставрация на живопис 
от 1852 г. – южен кораб /
ктиторски надпис и порт-
рет; прозоречна ниша/
- Реставрационни дейнос-
ти в западната част под 
емпорията – живопис от 
1921 г.
- Аварийни дейности по 
иконостаса /обработка на 
гърба/.

Върху дарителския 
надпис, в църквата от 1921 
г., намиращ се в западния 
край на южната стена, е 
направено разкриване, 
под което се вижда добре 
запазена живопис — фраг-

мент от композиция от 
1852 година. Цялостното 
разкриване на композици-
ята и нейната консервация 
и реставрация ще допри-
несе за по-доброто експо-
ниране на стенописната 
декорация на храма.

Комисия, в състава на 
която бяха включени екс-
перти и изкуствоведи от 
Министерството на кул-
турата и от Националния 
институт за недвижи-
мо културно наследство 
(НИНКН), извърши оглед 
на място и констатира, 
че консервационно-рес-
таврационните работи в 
църквата „Свети Георги“ 
са извършени качествено 
и в срок. Комисията съ-
щевременно препоръча 
консервационно-рестав-
рационните дейности по 
стенописите в старинния 
храм да продължат и за-
напред, като се разкрие 
и оригиналното изобра-
жение под дарителския 
надпис от 1921 година. За 
целта надписът следва да 
бъде пренесен чрез точно 
копие върху стената над 
западния вход в наоса на 
църквата, препоръчват 
експертите от НИНКН и 
Министерство на култу-
рата.

Прегледи за рак на гърдата 
се проведоха в община Белово

От началото на месец 
ноември KAT започна ма-
сови проверки за гумите, 
светлините, чистачките и 
изправността на автомо-
билите.

Първоначално шо-
фьорите само ще се пре-
дупреждават, а от среда-
та на месеца се налагат и 
глоби.

През първата седмица 
на акцията на фокус бяха 
велосипедистите и кару-
ците. 

Вторият етап беше на-
сочен към безопасността 
на пешеходците през зи-
мата, а при третия ще се 
следи за подготовката на 
автомобилите за движе-
ние при зимни условия. 

В момента няма зако-
ново изискване гумите 
да са зимни, така че се 
мери само дълбочината 
на грайфера. Законът за 
движението по пътищата 
не задължава засега шо-

фьорите да слагат зим-
ни гуми и няма глоба за 
тези, които карат с летни. 
Единствената санкция от 
50 лева ще се налага на во-
дачите, само когато про-
текторът на гумата на ав-

томобила им е по-малък 
от 1,6 мм или по нея има 
разкъсвания и повреди. 
Очаква се обаче до края 
на годината зимните гуми 
да станат задължителни 
при сняг, лед или трайно 
ниски температури.

Специалистите са ка-
тегорични, че зимните 
гуми трябва да са задъл-

жителни. Каучукът има 
по-добър коефициент на 
триене, а това ни помага 
да имаме по-малък спи-
рачен път и при рязко 
спиране и по-добро сце-
пление в завоите.

Затова всеки водач на 
пътя ще трябва сам да 
избира с какви гуми да 
шофира.

ВНИМАНИЕ, 
ШОФЬОРИ! 

Започна акция „Зима“

По инициатива на 
Музейна сбирка „Атанас 
Хрисчев“, гр. Белово и със 
съдействието на Ивана 
Даутова, директор на СУ 
„Ал. Пипонков – Чапай“, 
в училището бе поканена 

Пенка Николова, автор на 

книгата „Април 1876. Па-
зарджишка летопис“ .

Г-жа Николова е главен 
уредник в Регионален ис-
торически музей – Пазар-
джик. Повече от две десе-
тилетия се занимава с из-

следване на Българското 

възраждане в Пазарджик 
и региона. Подготвени 
десетки изложби, посто-
янни музейни експозиции 
и научни издания. Преди 
пет години през 2011 г. 
излиза от печат обемното 
издание „Енциклопедия 
Пазарджик и Пазарджиш-
ка община“, където тя е 
зам.-председател на еки-
па, реализирал изданието. 
Първата й самостоятелна 
книга, посветена на осво-
бождението на Пазарджик 
— „Освобождението на 
Пазарджик. Документи, 
спомени и проучвания” 
излиза през 2014 г. Послед-
ната й книга „Април 1876. 

Пазарджишка летопис“ 
(2016 г) е посветена на Ма-
рия Сутич и Априлското 
въстание 1876 г. В рецен-
зията си за книгата доц. 
д-р Ружа Симеонова пише:

„Да знаем, да помним и 
почитаме...“ Така започва 
уводната част на новото 
издание на Регионалния 
исторически музей в Па-
зарджик „АПРИЛ 1876. 
ПАЗАРДЖИШКА ЛЕТО-
ПИС“, с автор и съста-
вител на документална-
та част Пенка Николова. 
Книгата е важна част и до-
бър завършек на култур-
ните и мемориални съби-
тия в града, посветени на 

140 години от избухването 
и погрома на Априлското 
въстание – събитие, раз-
търсило не само българ-
ската земя, но довело и до 
промяна в политическата 
карта на Европа. Музеят, 
като средище на минало 
и памет, отново доказва 
своето водещо място в из-
дирването, изследването и 
популяризирането на ре-
гионалната и общобългар-
ската история. На гражда-
ните на Пазарджик и на 
всеки, който се интересува 
от миналото, с „АПРИЛ 
1876. ПАЗАРДЖИШКА 
ЛЕТОПИС“ се предоставя 
едно интересно, съдържа-

телно и богато илюстрира-
но издание, което допри-
нася за обогатяването му с 
нови факти и документи.”

Г-жа Николова отбеля-
за, че не е случаен фактът, 
че официално предста-
вяне на книгата се прави 
в Белово, тъй като от тук 
тръгва героичният път на 
единствената жена в Хвър-
коватата чета на Георги 
Бенковски.

Севдалина Попова
/ст. спец „Музейно 

дело“/
Втората част от  

темата четете в брой 9 
на вестника.

„АПРИЛ 1876.  ПАЗАРДЖИШКА ЛЕТОПИС“ 
книга за славното ни  минало



Наука, Култура, Спорт стр.3
Старинен препис 

на Петър Карпузов, 
дарен на музея 

в Белово

Въ лето 1040 съзидан 
билъ от некого Георгия, 
братъ на Демияна кня-
за. Он не се женил ами се 
калугерилъ на мънастир 
Седми престолъ, що се 
намира край Искъро. Он 
съзидал до 20 цръкви и 
мънастири много. Име му 
било калугерско Гавраилъ 
на гора Лефка, що е сега 
Спасова цръква, на име 
„Възнесение Христово”. 
У мънастира имало пет 
параклисе мали, на име: 
Успение Богородично, Св. 
пророкъ Илия, Св.Апос-
толъ Петъръ и Павелъ, 
Св.Архидяконъ Стефанъ, 
св Апостолъ Иванъ Бого-
словъ. Имало братя до 90 
калугери у цръквата на ме-
тоха Св. 40 мъченико му.

Кога се чепинци ис-
турчиха са въ 1620 лето, 
тогава вдигналъ Султанъ 
Ахмедъ войска на Mора 
та пущи по морето 105 хи-
ляди и по сухо 150 хиляди 
войска, тогава дошле от 
филебелийска страна да 
минатъ 6 паши за Мора та 
некой паша от техъ на име 
Ахмедъ. Онъ заплашил се-
лата планински, защото на 
връщание щатъ всичко да 
робътъ и да секът христи-
янето а ми да се потурчатъ 
та да бъдатъ свободни отъ 
данъкъ и гария. Та всите 
села планински тогава се 
потурчиха отъ страхъ. То-
гава чепинците истурчил 
некой си Асан ходжа, що 
е билъ съ същия Ахмедъ 
паша.

Първо се потурчили 
попове. Попъ Костадинъ, 
попъ Георги, попъ Дими-
търъ от село Костандо-
во. Потурчили се на денъ 

св. Георгий до августъ 15 
денъ. Който се противилъ 
убивали го, за да се плаша-
тъ.

Така по що се истурчи-
ха, дали воля на потурче-
ните да расипватъ цръкви 
и манастире та отъ Стани-
мъка до Самоковска Баня 
расипали 218 цръкви и ма-
настири 32. Много пакост 
учиниха истурчените. То-
гава расипаха и мънасти-
ра Възнесение Христово, 
на Белово, в гора Лефка 
и убиха до 20 калугери, а 
другите избегали. 

Това стана въ 1620 
лето.

Между Бельово и Сес-
тримо, место „Раковица” 
имало на върха кале та от 
страхъ вси села се криле и 
чували като дошелъ Мура-
дъ да бие Филибе, уплаши-
ли се християнето у кале-
то, та занели ключовете от 
това кале и се поклонили 
съ големи дарове, като 
изявиха желание да бъдат 
Рая, а он повелелъ да ра-
сипатъ калето и което Бе-
льовци го растурили.

Тези бележки е препи-
салъ попъ Велчо от попъ 
Стоянъ, Бельовци през 
около 1780 лето. 

Попъ Никола Миков е 
преписалъ от попъ Велчо 
презъ около 1820 лето.

Попъ Георги Кузма-
новъ – от попъ Никола 
Миковъ през 1840 л, а от 
попъ Георги Кузмановъ 
преписалъ попъ Михалъ 
Цв. Радуловъ

На 19.01. 1913 год. Пе-
таръ Мито Карпузовъ пре-
писа от попъ Михалъ Цв. 
Радуловъ”

/ Правопис, според оригинала/

В предния брой на 
вестника писахме за учас-
тието на Музейна сбирка 
„Атанас Хрисчев“ град Бе-
лово в Третата национал-
на научна конференция 
„Родопа планина – земя 
на богове, хора и храмове“, 
организирана от Истори-
ческия музей във Велин-
град. На конференцията 

беловският музей пред-
стави старинен препис на 
Петър Карпузов, който до 
момента не е публикуван, 
съдържа допълнителна 
информация и поставя ва-
жни въпроси около исто-
рията на Беловската хро-
ника. Сега публикуваме 
текста на преписа.

„Съгражданието на мънастира 
Св. Спас и потурчванието 

на чепинските села.
Запис заради Манастир Спасова 
църква  над с. Големо Бельово.“

На 21 ноември Света-
та Православната църква 
чества празника Въведе-
ние Богородично — Деня 
на християнското семей-
ство и младеж.

Традициите казват 
още, че след посещението 
в църквата, семейството 
се събира около масата на 
топла питка и вкусна гоз-
ба. Така се чества здравата 

връзка между всички, а 
масата се оставя неразтре-
бена, за да дойде Богоро-
дица през нощта, да хапне 
и благослови дома.

На този ден беше пос-
ветена и І-вата изява на 
Клуб „Пея, танцувам, тво-
ря“ по Проект на МОН 
„Твоят час“ в ОУ „Отец Па-
исий“ с. Мененкьово. Уче-
ници от 1 до 7 клас с ръ-

ководител Кичка Кинчева 
представиха на присъст-
ващите гости, подготвена 
от тях, музикално-сценич-
на програма. Участниците 
влязоха в ролите на едно 
християнско семейство в 
деня на неговия празник. 
Тържеството беше наси-
тено с много настроение 
и положителни емоции, а 
почерпката беше осигуре-
на от кмета на селото г-н 

Иван Адов.
В този хубав християн-

ски празник, посветен на 
семейството, ЖПГ при НЧ 
„Ал. Пипонков — Чапай — 
1938 г.“, гостува на Центъ-
ра за настаняване от семе-
ен тип за възрастни хора с 
деменция в с. Дъбравите. 
Всички си пожелаха топло 
огнище, положителни емо-
ции, много любов и разби-
рателство!

“А” ОГ - Пазарджик - СЕЗОН 2016/2017 год. - кръг 13 - РЕЗУЛТАТИ 
ФК “Родопи-1921”-Козарско                              4:1 ФК “Ботев” Момина клисура - Момина клисура
ФК “Тракиец-2005” с. Главиница, Пазарджик 1:1 ФК “Тракия-Пазарджик”-Пазарджик
ФК “Вихър-Ветрен”-Ветрен, Пазарджик          1:1 ФК “Локомотив-Септември”-Септември
ФК “Балкан”-Варвара, Пазарджик               0:2 ФК “Сарая”-Сарая
ФК “Марица”-Белово                               2:1 ФК “Зенит”-Ветрен дол
ФК “Величково” с. Величково, Пазарджик       6:3 ФК “Юнак”-Ивайло
ФК “Спартак”-Калугерово, Пазарджик             3:2 ФК “Братаница”-Братаница
ФК “Левски-Паталеница”-Паталеница              4:0 ФК “Брацигово”-Брацигово

“А” ОГ - Пазарджик - СЕЗОН 2016/2017 год. 
- кръг 13 - КЛАСИРАНЕ

Отбор М П Р З Г.Р Точки
1ФК “Левски-Паталеница”-Паталеница 13 11 1 1 49-19 34
2ФК “Братаница”-Братаница 13 10 2 1 44-10 32
3ФК “Сарая”-Сарая 13 9 3 1 43-15 30
4ФК “Брацигово”-Брацигово 13 9 1 3 60-24 28
5ФК “Величково” с. Величково, Пазарджик 13 8 1 4 43-30 25
6ФК “Локомотив-Септември”-Септември 13 6 3 4 31-23 21
7ФК “Вихър-Ветрен”-Ветрен, Пазарджик 13 6 2 5 31-33 20
8ФК “Спартак”-Калугерово, Пазарджик 13 5 4 4 23-19 19
9ФК “Тракиец-2005” с. Главиница, Пазарджик 13 5 3 5 28-26 18

10ФК “Зенит”-Ветрен дол 13 4 5 4 32-28 17
11ФК “Тракия-Пазарджик”-Пазарджик 13 5 1 7 16-31 16
12ФК “Марица”-Белово 13 4 1 8 25-32 13
13ФК “Родопи-1921”-Козарско 13 4 0 9 19-39 12
14ФК “Юнак”-Ивайло 13 3 1 9 20-35 10
15ФК “Балкан”-Варвара, Пазарджик 13 0 1 12 8-53 1
16Фк “Ботев” Момина клисура - Момина клисура 13 0 1 12 19-74 1

21 ноември – Ден на християнското 
семейство и младеж

Сенсей на школата по 
джудо в град Белово е Ро-
ман Карасев – заслужил 
руски джудист /3-ти дан/ 
и треньор. Повече от три 
години школата по джудо 
развива своята дейност на 
територията на община 
Белово. В нея се обуча-
ват деца и възрастни от 
близките населени места. 
Занятията се провеждат 
от Иван Вакарелски — 
студент в НСА гр. София, 
един от основателите на 
школата в нашата общи-
на. В момента редовно се 
обучават деца на възраст 

от 4 до 17 години, пери-
одично тренировките се 
посещават мъже и жени 
на различна възраст. Голе-
мият ентусиазъм и посто-

янство на треньора Иван 
Вакарелски дават много 
добри резултати. През 
последните два месеца 
неговите възпитаници 

участваха в регионални и 
клубни турнири по джудо 
и доказаха своите умения 
за пореден път. Алексан-
дър Танев – категория 38 
кг, Любомир Грозданов 
– категория 30 кг, Васил 
Величков – категория 27 
кг и Димитър Ценов – ка-
тегория 28 кг, наградиха 
усилията на своя треньор 
със спечелените от тях ме-
дали в челните три места. 
Техният успех е първата 
стъпка към предстоящото 
Националното първен-
ство и голямата спортна 
сцена.

„ROKA CLUB JUDO“ – Белово
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20 ноември – Светов-
ният ден за възпоменание 
на жертвите при пътнот-
ранспортни произшествия 
по традиция беше отбеляз-
ан с различни меропри-
ятия във всички учебни 
заведения с образователна 
дейност на територията на 
Община Белово.

С решение на Асамбле-
ята на ООН от 26.10.2005 г. 
всяка трета неделя от ме-
сец ноември се отбелязва 
Световния ден за възпо-
менание на жертвите от 
пътно-транспортни прои-
зшествия.

С провеждането на 
този ден се цели: да си 

спомним за загиналите 
хора и изразим съболез-
нование към мъката на 
семействата за понесените 
загуби; да се отдаде необ-
ходимото на всички, които 
участват в ликвидацията 
на последствията от път-
нотранспортните прои-
зшествия: служителите от 
бърза медицинска помощ, 
лекарите, медицински-
те сестри, служителите 
от полицията, пожарни-
карите, консултантите и 
другите работници, които 
всеки ден се сблъскват с 
бедствията, причинени 
от пътно-транспортните 
произшествия и изпитват 

върху себе си тяхното вли-
яние.

Децата от ДГ „Щурче“ 
град Белово отдадоха по-
чит на загиналите деца в 
ПТП.

Г-жа Тинка Генова — 
Председател на Комисия-
та по БДП запозна децата 
с правилата за безопасно 
движение по пътищата 
и с пътните знаци, кои-
то трябва да спазват като 
участници в движението. 
Малчуганите от четвър-
та група пък изработиха 
импровизирана изложба 
с техни рисунки на тема 
„Безопасно премини“.

БЛАГО-
ДАРНОСТ
Децата, посетители на биб-

лиотеката при НЧ „Искра — 
1881 г.“ с. Сестримо, искрено 
благодарят на г-жа Жанет Пей-
чева за новото дарение от на-
столни игри, които правят посе-
щенията им в читалището още 
по-забавни и ползотворни.

Децата от ДГ „Щурче“ — Белово 
отбелязаха Световния ден 

за възпоменание на жертвите 
при пътнотранспортни 

произшествия

Традиционно на вся-
ко тримесечие в Клуба на 
пенсионера в село Моми-
на клисура се организира 
тържествено отбелязване 
на рождените дни на всич-

ки членове през измина-
лия период. Празненства-
та преминават с весело 
настроение и задължи-
телната почерпка с вкусна 
торта. Със същия ентуси-

азъм дружествата към чи-
талището и членовете на 
Клуба на пенсионера отбе-
лязаха и 1 ноември – Деня 
на народните будители.

ВГ „Нежни звуци“ с. 
Момина клисура с ръково-
дител Иван Мирчев участ-
ва в V-ти Национален фес-
тивал на старата градска 
песен „Да попеем по съ-
седски“ в град Костенец. 
Участниците се предста-
виха отлично и спечелиха 
две грамоти. Във фести-
вала участва и групата за 
стари градски песни от 
село Аканджиево.

Елена Златанова
/секретар-библиоте-

кар/

Съвместни дейности на Читалището 
и Клуба на пенсионера 

в с. Момина клисура

На 29.11.2016 г. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стра-
тегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група – Бе-
лово, Септември, Велинград” за прилагане на Стратегия за Водено от общ-
ностите местно развитие. 

Общият размер на одобрената финансова помощ за проекти към стратегия-
та е в размер на 7 313 745,00 лв., от които: по Програма за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) – 2 933 745,00 лв; по ОП „Развитие на човешките ресурси” 
(ЕСФ) – 1 480 000,00 лв.; по ОП „Иновации и конкурентоспособност (ЕФРР) – 2 
900 000,00 лв.

През новия програмен период 2014 — 2020 г., “МИГ – Белово, Септември, 
Велинград” ще реализира Стратегия за Водено от общностите местно развитие, 
чрез прилагане на 13 мерки по три програми:

Програма за раз-
витие на селските ра-
йони:

Мярка 4.1.1 „Под-
крепа за инвестиции в 
земеделски стопанства“, 
ПРСР (ЕЗФРСР);

Мярка 4.2.1 „Инвес-
тиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Мярка 7.2 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура
Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“

Оперативна про-
грама „Иновации и 
конкурентноспособ-
ност“ :

Мярка 1.1 Подкрепа 
за внедряване на инова-
ции в предприятията

Мярка 2.2 /ОПИК/ Подобряване на производствения капацитет в МСП

Оперативна про-
грама „Развитие на 
човешките ресурси“:

Мярка 1.6 „Подобря-
ване на равния достъп 
до възможностите за 
учене през целия живот 

за всички възрастови групи“
Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприема-

чите към промените”
Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общ-

ности като ромите
Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на 

равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за зае-
тост“

Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 
устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от 
общ интерес”

“МИГ Белово, Септември, 
Велинград” получи финансиране 

на Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие 

2014 — 2020 г.

С дружение „Местна инициативна група – 
Белово, Септември и Велинград”, 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, 
тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850,

E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ 
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ


