общински вестник, месец декември 2016 - януари 2017, брой 1 (9), година II, Белово, разпространява се безплатно

Беловци отпразнуваха 139 години от освобождението
на Белово и беловския край

На 14 януари през 1878 Чепинското корито.
година беловският край е
Празничната програосвободен от войските на ма започна още в ранния
Астраханския драгунски следобед с официалното

както и да си закупят избрани от тях. Празничен
концерт на самодейните
групи от община Белово

полк, Първи Московски
гвардейски пехотен полк
и Кавказката казашка
бригада. 700 души, въоръжени доброволци от беловския край, подпомагат
Киевския хусарски полк
при освобождението на

по случай 14 януари оживи сцената на НЧ „Св. св.
Кирил и Методий-1927“.
По традиция и тази
година в навечерието на
своя празник беловци се
събраха на централния

площад „Освобождение“,
за да изразят своята почит
и признателност към загиналите руски, финландски
и украински воини.
Тържеството
започна с ритуалното вдигане
на знамената под звуците
на националния химн, а
свещеници от общината отслужиха празничен
водосвет за здраве и благоденствие.
Празнично
приветствие към гостите и
жителите на общината отправиха кметът на община
Белово – инж. Костадин
Варев,
зам.-председателят на 43-то Народно събрание Янаки Стоилов,
областният управител на
Пазарджик Гинче Караминова,
евродепутатът
Андрей Новаков, представители на ГЕРБ, политическа партия „Движение

не и предотвратяване на
разпространението
на
заболяването. Беше приета и Декларация /по образец на община Белово/
за собствениците на домашни птици /лично стопанство/, с която собствениците да декларират
отглежданите птици по
вид и брой в съответното кметство на населеното място. Собствениците
на птици, не подали декларация в съответното
кметство и не извършили
актуализация на отглеждания брой птици, при
смърт на птиците не получават обезщетение!

25 милиона лева е заделило Министерство на образованието за закупуване
на нови ученически автобуси. Това съобщи директорът на дирекция „Финанси" г-жа Кръстанова по
време на дискусия за ангажиментите на общините
по прилагане на новия Закон за предучилищното и
училищното образование.
По думите ù средствата
няма да стигнат, за да се
покрият всички нужди на
общините, но е стъпка напред. Тя описа покупката
на училищните автобуси
като "някаква стъпка след
десетгодишно прекъсване". Преди десетилетие
бяха купени автобуси,
които вече са амортизирани, каза Кръстанова. Успяхме да заделим 25 млн.

откриване на гостуващата изложба от музея във
Велинград – „Армъните
в България“. Всички присъстващи имаха възможността да се насладят и на
ръчно изработените уникални „Накити Калияне“,

Гергьовден“, КТ Подкрепа.
Венци и цветя от гостите и жителите на община Белово бяха поднесени

кметът на общината, а
небето над Белово се освети от тържествена заря.
За доброто настроение на

пред паметника на осво- всички се погрижиха обибодителите. По традиция чаните – Емилия и Никопразничния огън запали лина Чакърдъкова.

Общинската епизоотична
Нов училищен автобус
комисия с мерки против от МОН за община Белово
птичия грип

През месец януари в
сградата на община Белово се проведе заседание на
Общинската епизоотична
комисия, на основание заповед на кмета на община
Белово и във връзка със
заповеди на Изпълнителния директор на БАБХ за
обявяване на първично огнище на заболяването Инфлуенца А (грип) при диви
птици в гр. Пазарджик,
във връзка с изпълнение
на мерките за недопускане
на нови огнища на заболяването и недопускане разпространението на заболяването на територията
на община Белово.
На проведеното заседание д-р Валентин

Николов отново изясни
за всички присъстващи
какви са клиничните признаци и зоонозния аспект
на заболяването. Бяха обсъдени отново, приетите
на предходното заседание
на епизоотичната комисия мерки за недопуска-

ИНФОРМАЦИОННА
СРЕЩА
На 13.01.2017 г. в
гр. Белово се проведе
информационна среща, организирана от

„МИГ – Белово,
Септември, Велинград“ в рамките на

изпълнение на дейности по Договор № РД
50-189/29.11.2016 г. за
предоставяне на БФМ

за изпълнение на Стратегия „Водено от общностите местно развитие“.
Предмет на еднодневната
информационна
срещата
бе представянето на
Стратегията за ВОМР
(Водено от общностите местно развитие) и

подготовката на проекти по заложените меркимерки.
На събитието присъстваха представители на общинска администрация, читалища,
местния бизнес, неправителствения сектор и
други заинтерасовани
страни.

лв., идеята е в следващата
година да има отново продължение на плана на министерството за купуване
на още автобуси в зависимост от възможностите на
бюджет 2017, каза тя.

Автобусът, който ще
пристигне в община Белово е един от 138-те закупени от Министерството
на образованието, което е
и най-голямата бройка за
последните години.

Продължава продажбата
на имоти в курорт „Чаира“
Община Белово е обявила публичен търг с ясно
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/
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Актуално

ДФ - Белово получи
противопожарен автомобил и
стана победител за 2016 г.
в конкурса по случай Деня
на доброволеца

В навечерието на Международния ден на доброволеца Доброволното
формировоние в Белово
получи противопожарен
автомобил. ДФ-Белово е
създадено през 2014 година, състои се от 10 човека,
които са преминали първоначална подготовка в
местната районна служба
„Пожарна безопасност и
защита на населението”.
Екипът има и своето „бойно кръщение” при подпомагане на дейностите по
ликвидиране на пожари,
възникнали на територията на региона. На специална церемония кметът на
община Белово Костадин
Варев получи от директора на РДПБЗН-Пазарджик
комисар Иван Панайотов
ключовете на дарения им
пожарен автомобил. На
тържествената церемония
присъстваха главен инспектор Костадин Чифлигаров- началник Сектор
„Доброволни формирования” в ГД ПБЗН, Иван
Видоловски-председател
на НАДРБ, гл.инспектор
Красимир Пипонков - началник на РС ПБЗН-Белово и ст. инспектор Лъчезар
Павлов - Началник управление „Полиция“ в град
Белово.
Тържеството продължи с демонстрация на умения и техники за локализиране и ликвидиране на
пожар, спасяване на хора
и оказване на долекарска
помощ на пострадали при
инциденти. За първи път
в страната доброволци

от четири доброволчески
формирования се включиха в съвместно учение.
Домакин на проявата беше
община Белово.
Учението на доброволците от формированията в
Белово, Пазарджик, Пловдив и София се проведе
в СУ „Александър Иванов
-Чапай” град Белово. То
започна с евакуирането
на учениците от всички
класни стаи заради пожар.
Доброволците помогнаха
за извеждането на децата,
оказването на първа помощ на ранените и сваляне
на пострадал по височинен метод. Показано беше
още как се спасява тежко
пострадал от пътно-транспортно
произшествие.
Наложи се доброволците
да разрежат колата и да
окажат първа помощ на
затиснатата жена. Демонстрирано беше и как се
обезврежда престъпник,
който се опитва да влезе в
училището.
Освен доброволците от
четирите формирования
в учението се включиха
полицаи,
пожарникари,
екипи на спешна помощ и
ученици от клуб “Млад огнеборец“. Подобно учение
като проведеното в Белово се прави за първи път
в страната. Директорът
на РДПБЗН-Пазарджик
комисар Иван Панайотов
даде висока оценка за работата на доброволците.
Комисар Панайотов съобщи, че предстои доброволни формирования да
бъдат разкрити в общи-

ните Септември, Брацигово, Лесичово и Ракитово.
Общо в страната до момента са сформирани 175
доброволни отряда. Всички участници в учението
почетоха с едноминутно
мълчание и поднасяне на
цветя паметта на загиналия при изпълнение на
служебния си дълг огнеборец Кръстьо Стояновпожарникар от РСПБЗН-Пазарджик. През 2000
година той загива при изпълнение на служебния си
дълг точно на това място.
Трагичния инцидент става
по време на голям пожар
обхванал местното кино и
училище.
Във връзка Международния ден на доброволеца Асоциацията на
доброволците в България
обяви конкурс за Доброволно формирование –
2016 г. След приключване
на конкурса за безспорен
победител през 2016 г.
бе избрано Доброволно формирование-Белово с демонстрацията СУ
„Александър Иванов – Чапай“- Белово, проведена
съвместно с участието на
доброволци от ДФ „Пловдив-112“, ДФ-Софийска
Община, ДФ-община Пазарджик и МПО „Млад огнеборец“ към СУ.
Поздравяваме
всички участници в конкурса,
които с направените демонстрации показаха професионализъм и допринесоха за популяризиране на
доброволчеството в България.

АКЦЕНТИ ОТ ПОСЛЕДНАТА СЕСИЯ ЗА 2016 Г. НА ОбС-БЕЛОВО
На последната редовна сесия за 2016 г. на Общински съвет- Белово положи
клетва Иван Цветанов Магаранов като общински съветник, съгласно Решение №
222-МИ от 22.12.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Белово. Сити парламентът гласува единодушно и следното:
Съгласно новата разпоредба на чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, приета с ДВ бр. 32 от 01.04.2016 г. актуализира минималните и максималните
цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км пробег, валидни за територията
на община Белово, където е издадено разрешението, считано от 01.01.2017 година,
както следва:
1. Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км. пробег:
- дневна тарифа от 06,00 часа до 22,00 часа – 0.50 лв./км.
- нощна тарифа от 22,00 часа до 06,00 часа – 0.60 лв./км.
2. Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км. пробег:
- дневна тарифа от 06,00 часа до 22,00 часа – 1.20 лв./км.
- нощна тарифа от 22,00 часа до 06,00 часа – 1.30 лв./км.
2. Дава съгласие Община Белово да кандидатства с проектно предложение
„Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на
уязвими групи в община Белово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, Приоритетна ос II „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет 4
„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” на ОПРЧР 2014-2020 г., в качеството
ù на Кандидат по процедурата.
За целта на проекта създава Социално предприятие с акцент „Поддържане,
промотиране и презентиране на културните и природните забележителности на
територията на община Белово. Предоставя за ползване на предприятието две помещения в сградата на Общинска администрация – Белово. Упълномощава Кмета
на община Белово да предприеме всички необходими действия по подготовка и
реализация на проекта.
ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
п.к. 4470, гр. Белово,ул. ”Орфей” № 4 A,
тел. 03581/ 27 73; fax: 0358 / 27 70, Е-mail: kmet@belovo.eu
Във връзка с усложнената зимна обстановка, уведомяваме всички
жители да спазват Заповед № 572/ 29.11.2016 г. на кмета на община
Белово инж. Костадин Варев
ЗАПОВЕД
№ 572/ 29.11.2016 г.
На основание чл. 44 ал. 1 т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15 т. 1 и т. 2 от “Наредбата за
условията и рeда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпостранени отпадъци на територията на
община Белово” и чл. 16 т. 2 от “Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово”.
НАРЕЖДАМ
за периода 2016 г. – 2017 г.
1. Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите /жилищни, административни и обществени/, териториите на промишлените предприятия, автогарите, жп гарите, пазарите, платените паркинги, складови бази е задължение на лицата, които ги стопанисват.
2. Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади,
улични платна и др. терени – общинска собственост, ползвани за търговска дейностна открито, е задължение на полвателите.
3. Собствениците или живущите по отношение в жилищните сгради са длъжни
да почистват от сняг и обезопасяват заледените участъци в общите части на сградите, дворове, съоражения, гаражите заедно с прилежащите им територии, както и да
отстраняват ледените висулки от сградите си.
4. Забранява се складирането на сняг, отпадъци и др. на кръстовища, тротоари и
пресечки създаващи опасност за движението на пешеходци и МПС.
Копие от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и
изпълнение.
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

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

(продължение от брой 9)

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. Пазарджишка летопис“ .

Мария Ангелова Сутич
е родена на 25.05.1859г. в
гр. Татар Пазардажик, в
семейството на абаджията Ангел хаджи Петков,
майка й се казва Елена. Се-

мейството живее в махалата Вароша, в близост до
църквата Св. Богородица.
Като девойка тя е взета
от семейството на Георги
Консулов, неин сродник,
от Пазарджик и е отведена
в Белово за помощничка
в домакинството на Консулови. Братята Георги и
Стефан Консулови са видни търговци и предприемачи, а след освобождението Стефан Консулов
е и кмет на Пазарджик.
Мария се омъжва за Иван
Сутич, далматинец от
Дубровник, който работи
по строежа на Барон Хиршовата железница.

При посещението на
Хвърковатата
чета на
Бенковски в Белово тя и
съпругът й се присъединяват към въстаниците.
Известни са възторжените думи на Бенковски,
записани и предадени от
летописеца Захари Стоянов: ”Запиши, че днес на 27
априлий, с нашата чета се
присъединява и госпожата
на Иван Шутича, Мария
Ангелова, родом наша българка, на която името ще
остане записано в историята.” Тя е единствената
жена в четата. Прекарала
месеци наред в мрачните
кили на Черната джамия,

подложена на изпитания
и унижения, Мария устоява на опитите да я потурчат. Благодарение на
застъпничеството на чуждите консули и най-вече
на чуждото поданство на
мъжа й, Мария и Иван са
освободени. Наскоро след
Освобождението в 1878г.,
мъжът й умира и тя се преселва да живее в Пловдив.
През 1907 г. се омъжва за
Димитър Овчаров, който
бил началник на пощата в
„Кършияка”.
Из книгата
Севдалина Попова
/ст. спец „Музейно
дело“/
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Децата от „Беловче“ с второ място
на фестивала “Утринна звезда”
Белово се състезаваха във
възрастовата група от 9 до
13 години. Това е първо
участие за тях на престижен форум и заслужено
достигнаха до второто

Децата от Детски танцов състав “Беловче” взеха престижното второ
място на ІХ-тия Международен фестивал на изкуствата “Утринна звезда”
в Банско. Огромен брой
участници се включиха в
конкурсната програма на
фестивала по направления
-музика и пеене, фолклорна сесия, представяне на
традиционните културни
характеристики на меж-

дународни групи, класически балет, характерни
танци, спортни и латино-американски
танци,
изобразително и театрално изкуство. Фестивалът е
традиционен, а основната
цел на организаторите е
да поощрява творческата
изява сред хората от всички възрасти и във всички
видове и жанрове на изкуството.
Малките танцьори от

място. Те впечатлиха публиката с два северняшки
народни танца. Носиите
им са изработени от местните от началото на създа-

ВК „Марица“ Белово

ването на състава преди 14
години.
Групата ще получи и
нови носии по оперативна програма „Развитие на
селските райони”. По нея

са предвидени средства за
достойно представилите
се деца, които получиха
почетни грамоти за представянето си на форума.

От месец октомври на изминалата година Волейболният клуб „Марица“ Белово усилено подготвя млади
състезатели в Белово. Със стартирането на 2017 година
те започват своите участия в състезания. Тренировките на отбора се провеждат в обновената Спортна зала в
град Белово. Треньорът Иван Цоклинов се е заел с амбициозната и нелека задача да възроди волейбола в об-

Ритуалът „Богоявление“/Йордановден/

На 6 януари-Йордановден всички населени
места на община Белово
спазиха Богоявленската

дановден/ е третият по
значимост християнски
празник през годината.
На този ден Исус Христос

Голямо Белово

традиция. Въпреки доста високите минусови
температури по населени места в общината се
проведе тържествен водосвет за Богоявление /
Йордановден/ и Ритуал
по изваждане на Светия
кръст от водите. Не липсваха смелчаци, които се
хвърлиха в ледените води,
за да извадят кръста и да
поръсят за здраве.
Богоявление
/Йор-

е покръстен във водите
на река Йордан от Йоан
Кръстител. В момента на
кръщението небето се отваря и Светият дух слиза
върху Христос във вид на
гълъб. Оттук и названието
на празника – Богоявление. Хвърлянето на Кръста е символ на слизането
на Христос във водите, на
освещаването на водите,
защото кръстът е символ
на нашия Господ. Според

православната традиция, дни”.
На Йорданов ден мествъв водата влизат да извадят кръста хора, кои- ната църква извършва рито вярват, че това ще им туално хвърляне на кръста

Мененкьово
послужи за здраве и освещение. Празникът Йордановден или Богоявление се
нарича по различен начин
в различните краища на
България, като например
Кръстовден, Водокръщи и
Водици. Имената идват от
поверието, че всеки, който
иска да е здрав през Новата година трябва да се изкъпе в реката или поне да
се измие. Той слага края на
така наречените “Мръсни

навсякъде, където има
водоем. След изваждането му от водата, се чете
тържествена
литургия,
наречена Велик водосвет.
Светената вода в православните храмове се обновява и всеки отнася от нея
вкъщи, тъй като пречиства душата и предпазва от
болести. Светената вода
се съхранява през цялата година и се използва в
трудни за семейството мо-

щина Белово. Към момента интересът на желаещите е
голям, за който свидетелстват и постоянството на 40-те
начинаещи волейболисти. Треньорът на отбора вярва,
че сред децата има бъдещи волейболни надежди и че с
много тренировки и силна мотивация успехите няма да
закъснеят.
ОБЩИНА БЕЛОВО
ТЕНИС НА КОРТ
Продължават записванията за заниманията по тенис на корт в град Белово. За допълнителна информация: тел. 0895436968
Ако хвърленият кръст
менти.
Обичаят за поливане- във водата замръзне, то ще
то на всички именници с ни очаква здрава и плодовода се е запазил и до днес, родна година;
Здраве и щастие за
като част от ритуалните
измивания и пръскания с този, който извади кръста
от водата;
вода на Богоявление.
Народно поверие глаКакво вещае Йордаси, че през нощта срещу
новден?
Годината ще е благо- Богоявление небето се отдатна и плодородна, ако варя и Бог ще изпълни жевремето на Йордановден е ланията на всеки, който го
види.
сухо и студено;

Ритуалът „Къпанки” в село Голямо Белово /Бабинден/

Село Голямо Белово младите майки от селото
отпразнува празника Ба- поляха на свекървите си,
бинден по традиция на 8 както е обичаят.
януари. През 1951 г. денят
На този ден се отдава

Голямо Белово

е обявен за Ден на родилната помощ. Групата за
автентичен фолклор към
Народно читалище „Тодор
Каблешков”
пресъздаде традиционния ритуал
„Къпанки“ за Бабинден, а

почит на бабите, дарили
нов живот. По традиция
младите майки и свекърви отиват на реката и
там свекървите измиват
ръцете си, като снахата

им подава сапун. От своя дружен и от кулинарна
страна, бабата пригот- изложба.
Бабите-акушерки навя цвете, с което закичва
младата майка като и по- пътстват младите булки

Дъбравите
желава здраве. Събират се
деца, които са родени през
изминалата една година,
като за тях се подготвят
различни подаръци. Ритуалът обикновено е при-

как да се грижат за новородените деца, за да са
живи и здрави. Традицията повелява след измиването и потапянето на
детето в студените води

на река Яденица и самите
баби и майки
се хвърлят в
реката и се къпят за живот и
берекет.
Този ден се
почита всяка
година в село
Голямо Белово
и традицията се предава
от поколение
на поколение.
Това е начин
да се отдаде
уважение на
старите жени
– баби, свекърви и майки, които са
Момина Клисура
дарили живот.
Бабинден беше отпразВ останалите населени нуван по стар стил на 21
места на община Белово януари.
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ПРЕДСТОИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН
Скъпи жители
на община Белово,

Във връзка с организирането и провеждането на празника „Трифон Зарезан“, се обръщаме към Вас с молба за дарение, за да можем да продължаваме да
пазим и предаваме местните традиции
на своя роден край и на следващите поколения.
За нас всяка помощ е от значение.
Вярваме, че заедно можем да превърнем
този хубав празник в едно незабравимо
тържество за всички жители и гости на
общината.

Можете да дарите на банковите сметки на:
НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1910“
с. Мененкьово: в банка ОББ:
IBAN: BG61UBBS80021054315440;
BIC: UBBSBGSF
НЧ „Просвета-1958“
с. Аканджиево: в банка ДСК:
IBAN: BG70STSA93000007671336;
BIC: STSABGSF
НЧ „Благой Захариев-1932“
гр. Белово: в банка ДСК:
IBAN: BG36STSA93000007671366;
BIC: STSABGSF

Музеят в Белово отбеляза празника на града с изложба

На 14 януари, послучай празника на град Белово, в въдците – армъни. За техния живот и връзките им с бе- гостите бяха забелязани и доста известни художници и
Музейна сбирка „Ат. Хрисчев” бе открита изложбата ловския край разказа главен уредник Георги Куманов от краеведи от района.
„Армъните в България”. С нея Исторически музей Ве- музея във Велинград – един от специалистите, работил
Съпътстващото събитие – представяне на „Накити

линград гостува на града ни. На откриването присъстваха кметът на Общината – инж. Костадин Варев, г-жа
Блажева – секретар на Община Белово, общински съветници и много гости.
Звън на чан огласи залата, за да напомни на гостите
за мелодиката, съпътствала нелекия живот на ското-

по създаването на изложбата. Той подчерта стародавните исторически връзки между Велинград и Белово,
разказа за споделените моменти от героичната история
на двете селища и описа живо интересния бит на странстващите животновъди. Специален гост на събитието
бе и доц. д-р Ангел Янков – директор на Регионален етнографски музей, гр. Пловдив, който в приветствието
си отбеляза важността на Белово като бързо развиващо
се селище през Възраждането и добрата инициатива за
връзка между музеите във Велинград и Белово. Сред

Калияне” също премина при голям интерес. Гостите и
жителите на града ни се запознаха и имаха възможност
да си закупят бижута, вдъхновени от старите български
традиции в ювелирството, но с модерна и динамична
визия.
Изложбата може да се види до 14 февруари в залата на музея в гр. Белово, всеки делничен ден от 9:00 до
17:00 часа.

С.Попова

Тържествата в общината

По традиция всички населени места в община Белово изпратиха
подобаващо изминалата
2016 г. В очакване на настъпващата нова година
в цялата община бяха
проведени много коледни и новогодишни тър-

жества с традиционни за настроение на всички, ските си песни пожелаха
празниците песни и тан- а коледарите обиколиха на всички здраве, щасци, и благотворителни общината и с коледар- тие и берекет.
инициативи, посветени
на големия християнски
празник – Коледа. Грейналите елхички и празничната украса допринасяха за празничното
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