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По всички насе-
лени места на тери-
торията на община 
Белово започна по-
ставянето на кон-

тейнери за зелени 
и/или биоразгради-
ми отпадъци. Съ-
щите са обозначени 
със съответни сти-

кери за събиране на 
зелен отпадък. 

Към момента са 
поставени контей-
нери за зелени и/
или биоразградими 
отпадъци (цветя, 
трева, листа, клони 
и др.) на следни-
те места в община 
Белово - гр. Бело-
во, кв. „Разсадни-
ка“; с. Мененкьово, 
с. Аканджиево, с. 
Дъбравите и с. Го-

лямо Белово. Пред-
стои поставянето 
на контейнери и в 
останалите кварта-
ли на гр. Белово и 
населените места в 
общината. 

Информация за 
позиционирането 
на останалите кон-
тейнери ще бъде 
публикувана на 
официалния сайт 
на община Белово и 
в социалните мре-

жи. Пълните кон-
тейнери ще бъдат 
периодично извоз-
вани, по график.

Молим жители-
те на общината да 
използват контей-
нерите по пред-
назначение!

С празнична 
програма на пло-
щад „Освобожде-
ние” в Белово поче-
тохме 143 години от 
свободата на Бълга-
рия. 

След церемония 
по издигане на на-
ционалния флаг от 
кмета на община-
та инж. Костадин 
Варев, програмата 
продължи с изпъл-
нение на децата от 
Общински детски 
комплекс с песента 
„Хубава си татко-

вино” и „Молитва”. 
Стихотворението 
„О, Шипка” беше 
рецитирано от Де-
сислава Магарано-
ва, а „Аз съм бъл-
гарче” от малката 

Сияна-Мариса. 
Венци и цветя на 

паметника на ос-
вободителите бяха 
поднесени от кме-
та на община Бело-
во – инж. Костадин 
Варев, Общински 
съвет – гр. Белово, 
Общински поли-
тически партии, 

СУ „Ал. Иванов –
Чапай”, граждани 
и гости на града. 
Програмата завър-
ши с изпълнение на 
Фолклорен танцов 
ансамбъл „Белов-

че”, с художествен 
ръководител Роси-
ца Данкова. 

Тази година за 
пръв път фолклор-
ният състав участ-
ва с видеоматериал 
в инициативата на 
Сдружение „Азбу-
кари”, по случай 3 
март под надслов: 

„Пробуждане с 
хоро”. Видеомате-
риалът е изпратен 

в Калифорния и из-
лъчен на празника 
във всички българ-

ски училища там, 
като специален поз-
драв от България.

Контейнери за зелени отпадъци в Белово и общината

Почетохме Националния празник 3 март

Фотограф: Димитър Дудалов
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Акценти от решенията 
на ОбС – Белово 

за месец март 2021
На извънредно заседание на ОбС Бело-

во проведено на 17.03.2021 г. съветниците 
взеха следните решения:

- Разгледаха проблемите по 
съществуващата водопроводна мрежа на 
град Белово и с. Дъбравите, недостиг на вода 
за питейни нужди на населението в тези 
населени места, дължащо се на остарялата 
и амортизирана водопроводната мрежа;

- Взеха решение за кандидатстване 
пред ПУДООС за БФП за проект „ 
Реконструкция и подмяна на вътрешна 
водопроводна мрежа на гр. Белово“ и 
проект „ Реконструкция на водопроводна 
мрежа на с. Дъбравите“ в община Белово, 
по прием на проекти в сектор ,,Управление 
на водите“, финансиран със средства, 
постъпили като погасяване на стари 
задължения от такси, натрупани от ВиК 
дружествата, платени чрез „Български 
ВиК Холдинг“ ЕАД;

- Разгледаха докладна на Кмета на 
село Момина клисура и подписка на 
жителите на село Момина клисура за 
проблемите с недостиг на вода за питейни 
нужди на населението, поради остаряла 
и амортизирана водопроводна мрежа, 
строена преди повече от 60 години;

- Взеха решение за кандидатстване пред 
ПУДООС за БФП за проект ,,Реконструкция 
водопроводна мрежа село Момина 
клисура“ в община Белово по прием на 
проекти в сектор ,,Управление на водите“, 
финансиран със средства, постъпили като 
погасяване на стари задължения от такси, 
натрупани от ВиК дружествата, платени 
чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД;

- Разгледаха  докладни на кметовете 
на село Мененкьово и село Аканджиево, 
налагащи вземане на решение за ремонт 
на остарялата водопроводна мрежа и 
отношение по проблемите с недостиг на 
вода за питейни нужди и големите загуби 
на питейна вода по мрежата;

- Взеха решение за кандидатстване пред 
ПУДООС за БФП за проект ,,Реконструкция 
водопроводна мрежа село Мененкьово“ 
и проект ,,Подмяна на водопроводната 
мрежа на село Аканджиево“ в община 
Белово, по прием на проекти в сектор 
,,Управление на водите“ финансиран със 
средства, постъпили като погасяване на 
стари задължения от такси, натрупани от 
ВиК дружествата, платени чрез „Български 
ВиК Холдинг“ ЕАД.

Възпитаниците на Дневен център за 
деца и младежи с увреждания – Белово, 
зарадваха общинските служители с ръч-
но изработени мартенички по случай 1 
март. С малко празнично тържество Баба 

Марта подари мартеници на кмета на об-
щината инж. Костадин Варев, зам-кмето-
вете: Ненка Тодорова и Васил Савов и на 
всички работещи в Общинска админи-
страция.

Стартира ремонт на покривите 
на читалищни сгради

Общинските служители получиха 
мартеници, изработени от децата с 

увреждания

Във връзка с 
проведен конкурс 
на Национална-
та кампания на 
МОСВ и ПУДООС 
„Чиста околна сре-
да – 2021” на тема 
„Обичам природата 
и аз участвам” кла-
сира, одобри и ще 
финансира 2 /два/ 

проекта на терито-
рията на община 
Белово. 

„ В ъ з с т а н о в я -
ване и озеленява-
не на Детска пло-
щадка”, създаване 
на кът за отдих в 
кв. Малко Белово, 
гр.Белово на стой-
ност 10 000 лв.

„ С п о р т 
и здраве”, 
с. Моми-
на клисура, 
община Белово на 
стойност 9 994 лв.

Общо трийсет 
и шест проекта на 
общини, кметства, 
училища, ОДК и 
детски градини от 

Пазарджишка об-
ласт ще получат 
финансиране в рам-
ките на тази Нацио-
налната кампания 
на обща стойност 
240 000 лева.

Два спечелени проекта 
от Община Белово 

в Националната кампания 
„Чиста околна среда 2021 г.”

От средата на ме-
сец март започнаха 
ремонтни дейнос-
ти на покривните 
конструкции при 

читалищата “Бла-
гой Захариев - 1932 
г.“ в кв. Малко Бе-
лово, „Александър 
Иванов Пипонков 

- Чапай - 1938“ в с. 
Дъбравите и „Хрис-
то Ботев - 1931“ в с. 
Габровица. 

Ремонтите се 
осъществяват от 
Община Белово!

кв. Малко Белово с. Дъбравите
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСКА 

КАМПАНИЯ
Всеки, който иска да притежава 

сборника „24 АПРИЛ 1876 - БЕЛЬО-
ВО ВЪСТАНА!“, моля да се запише и 
да внесе 10 лева, срещу които ще полу-
чи книгата. Места за записване:
- СУ „Александър Иванов – Чапай“ 
- НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1927“ 
- Община Белово – г-жа Любомира 

Танева
- Исторически Музей Белово – г-жа 
Севдалина Поповас. Габровица



По случай 1 ап-
рил – Ден на ху-
мора и сатирата, 
публикуваме в 
рубриката ни „Из 
архивите”, една са-
тия от ръкописния 
„Беловски вестник” 
от 1906 г. Макар че 
е „най-нередовния 
вестник на света” 
и e „сборника на 
лъжите из Белово”, 
макар че „редактор 
нема”, „членове ни-
какви” и абонамен-
тът е „без пари”, ние 
знаем че въпрос-
ното „издание” е 
списвано от Георги 
Михайлов, авторът 
на непубликувания 
ръкопис „Големо 
Бельово в минало-
то и днес”. Знаем 
също, че целта на 
вестника е да за-
познае приятелите 
си от френския ко-
леж „Св. Августин” 
- Пловдив с някои 
по-пиперливи съ-
бития из родното 
Белово. 

Надяваме се, че 
и читателите ни 
ще проявят инте-
рес към събития в 
Белово, случили се 
преди 115 години. 

Ето и някои от 
статиите на Брой 
7 от 12 февруари 
1906 г.

„Годеж” 
В неделя на 

9-того вечерта се 
годи Г-ца Е. Ив. Г. 
Павлова за Г-н Д. Т. 
Котев. Честито да 
им е. Ето как стана 
- Д. Т. Котев, сърдит 
за гдето по-малкия 
му брат го преже-
нил и го не поканил 
на сватбата, отива 
да прави годежа в 

домът на К. Демя-
нов, не у дома си и 
от К. Дамяновата 
къща стана годе-
жа. Стреляха доста 
пъти. На 10-того 
Д. Т. Котев отиде в 
село Ветрен, за да 
го прегледат за вой-
ник. От Белово оти-
доха за преглежда-
не 38 войници и 34 
взеха. Имената им в 
следващия брой.”

Брой от 17 фев-
руари 1906 г.

„Върнат годеж”
Както бе казано в 

миналите броеве на 
вестника ни годежа 
на Е. К. Демнянова 
с М. Х. Михайлов 
бе невъзможен за-
щото са роднина. 
Те ходиха в София 
да питат Св. Синод, 
но от там им каза-
ха, че тази неделя 
се не занимават с 
таквиз работи. Би-
вах да се разгледват 
тези работи подир 
Великден. Годените 
не искали по разни 
причини да чакат 
до Великдан и на 
14-ти този месец 
върнаха дадените 
неща обратно на 
момчето. Язък за 
толко стрелби що 
удариха на годежа.

„Тукашната фа-
брика на братя Ива-
нови туриха же-
лезния покрив. За 
20-й април трябва 
да работи.Първата 
фабрика работеше 
с 16 машини, а се-
гашната ще работи 
с 24 машини. Мно-
го ще похарчат, но 
и много приходи 
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1 април 
– Ден на хумора 

и сатирата

(Продължава на стр. 4)

НЧ ”Благой Захари-
ев-1932 г.” в кв. Малко Бе-
лово организира онлайн 
кулинарен конкурс с наи-
менование „Моето кули-
нарно изкушение”. 

Поради големия интерес 
и многото участници, ръ-
ководството разделя кон-

курса на четири категории: 
І категория – питки, ІІ - 
торти, ІІІ - ястия, ІV - слад-
ки. В конкурса са се вклю-
чили кулинари от Белово, 
Малко Белово, Семчиново 
и Елин Пелин. На всички 
участници бяха връчени 
грамоти и награди.

НЧ „Искра-1881 
г”. с. Сестримо ор-
ганизира конкурс 
за есе по случай 
о т б е л я з в а н е т о 
на 148 години от 
Обесването на Ва-
сил Левски. Есето 
беше на тема: „Ве-
лик и безсмъртен”. 
От участвалите в 

конкурса на първо 
място беше класи-
рана Елена Зарева. 
Председателят на 
читалището г-жа 
Ненка Тодорова на-
гради победителка-
та с изданието „Мо-
ята първа книга за 
България”.

  НЧ ”Св. св. Кирил и Методий -1927 
г”- гр. Белово, организира дамски онлайн 
конкурс на тема „Ръкотворството на 
вдъхновената Беловка!”. 

Конкурсът беше обявен на 8 март и 
в него могат да участват всички дами с  

творения като: ръкоделие, поезия, броде-
рия, декорация и други. 

Победителите ще бъдат определени 
според броя на гласувалитe за дадената 
творба. Резултатите ще бъдат обявени в 
следващия брой на вестника.

Ето две от изпратените ръкотворства:

Проведен беше 
конкурс за есе по 

случай годишнината 
от Обесването 

на Левски

Кулинарното изкушение 
в Малко Белово приключи

Краси Кьосева - рисуване на картини по номера 
– „Дивна” и „Омайна”

Марина Генова – изработка на чаши от по-
лимерна глина

Конкурс „Ръкотворството на вдъхновената 
Беловка!” 



ще вземат.”

„Тук на гарата 
имаше един, Ристо 
–касапин, който да-
ваше скъпо месото, 
но пък имаше. Сега 
той е болен и ще 
умира и ще останем 
без месо. За сега 
докарват от Пазар-
джик по 1.50 лева 
килото”.

„Опашата лъжа” 
(приказка)

Един неопитен 
глух дървар, секъл 
едно дърво, на кое-
то се бил качил и 

секъл дървото под 
краката си. Дошъл 
един човек и му ка-
зал:

- Добро утро бе 
байо!

– Искам да отсе-
ка туй дърво!

- Аз ти казвам 
добро, добро утро!

- Малко - големо 
по-убаво нема.

– Ти как сечеш, 
ще паднеш бе!

- Ти по ли раз-
бираш от мене? От 
где ще знаеш че ще 
падна!

Пътникът си за-
минал и дърварят 
продължавал да 
сече, попресекъл 

дървото и крайчец 
паднал на земята 
и се сеща за где-
то онзи му казал, 
че ще падне и си 
помислил: „-Този 
ще знае и кога ще 
умра!” Тръгнал да 
го гони и го стиг-
нал. Попитал го: „Ти 
ми каза че ще падна 
и паднах, кажи ми 
сега кога ще умра?”. 
Онзи мислил, ми-
слил и му казал, че 
ще умре, когато му 
изстине задницата 
и си заминал. Един 
ден дърваря почи-
вал на един камик, 
пипнал се и усетил 
че задницата му е 

изстинала. Захва-
нал да тича и оти-
шъл дома си, захва-
нал да се прощава с 
всички домашни и 
отишъл да си копа 
гроб на един кръс-
топът. Копал, копал 
и си рекъл, чакай 
да полегна да видя 
дали ми е таман. 
Легнал той, мърдал 
насам-натам и ви-
дял че му е таман. 
Когато да става, 
изрипнали насре-
ща му натоварени 
магарета, те се уп-
лашили и разхвър-
ляли поземе товара. 
Хванат го магари-
щарите и го набили 

хубаво, той тръгнал 
и си отишъл дома, 
а техните го питат, 
какво има на дру-

гия свет: „Всичко е 
хубаво, но най-ло-
шо е от магарища-
рето. Много бият!”

Прекадетите на ВК „Марица” - 
Белово се класираха втори 

на Регионалното първенство

Издава Община Белово, гр. 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 
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 Две победи и една загуба 
за мъжете на ФК „Марица” 

– Белово

1 април – Ден на хумора 
и сатирата

Три мача от 20 
кръг на А-РФГ – 
Пазарджик изигра 
мъжкият отбор на 
ФК „Марица” - Бе-
лово. 

На 28.02.2021 г. в 
Панагюрище наши-
ят отбор гостува на 
ФК „Оборище”. В 28 
–та минута Васко 
Цоклинов изведе 
своите напред като 
отбеляза първия 
гол, по-късно игра-
ещият треньор Ан-
тон Дамянов удвои 
резултата, а Атанас 
Кръстев постигна 
класическото 0:3.

На 3 март от-
борът посрещна 

като символичен 
домакин един от 
най-силните тимо-
ве в групата „Чико„ 
- Бяга. Резултатът е 
загуба с 0:3 за Бело-
во.

На 13 март, от-
борът на „Марица” 
победи традицион-
но трудния си съ-
перник „Родопи” 
- Козарско. Среща-
та се игра на стади-
она в Септември, 
където „Марица” 
домакинства. В 52-
та минута отново 
Васко Цоклинов 
откри резултата в 
полза за Белово, 
в 69-тата Христи-

ян Бориславов се 
пребори за топка-
та и удвои, а седем 
минути по-късно, 
треньорът Антон 
Дамянов, след пер-
фектно подаване, 
оформи крайния 
резултат 3:0. Тук 
трябва да отбеле-
жим и добрата игра 
на защитниците: 
Стоян Илков-Чане, 
Вучков, Въргов и  
Савов.

След мача тре-
ньорът заяви, че 
като цяло е дово-
лен, похвали всич-
ките си футболисти 
и им честити побе-
дата.

Прекадетите на 
ВК „Марица” – Бе-
лово се класираха 
напред за следва-
щите зони, като 
победиха ВК „Ло-
комотив” – Пло-
вдив и завършиха 
на второ място на 
Регионалното пър-
венство, което се 
провде в гр. Белово 
на 14 март. Резулта-
тите от мачовете са 
следните:

ВК ”Хебър” - ВК 
„Марица” – Белово 
- 3:0 (гейма)

ВК „Локомотив” 
– Пловдив – ВК 
„Хебър” -0:3 (гей-
ма)

ВК „Марица” – 
Белово – ВК Локо-
мотив – 3:0 (гейма)

Класиране:
1. ВК „Хебър”
2. ВК „Марица” - 

Белово
3. ВК ”Локомо-

тив”- Пловдив
И мъжкият от-

бор постигна побе-
да с 3:0 в 1-ва осми-
нафинална среща 
от (АВЛ) в гр. Бе-
лово срещу отбора 
на ВК „Ботев” - Их-

тиман, на реванша 
игран по-късно в 
гр. Ихтиман мъж-
кият отбор отново 
заслужено победи с 
3:0 (гейма) и се кла-
сира на четвъртфи-
налите в лига Волей 
Мания. 

Следващите сре-

щи и за прекаде-
тите и за мъжете 
продължават през 
м. април, тогава за-
почват и регионал-
ните срещи на две 
нови възрастови 
групи за 13-годиш-
ни момчета и мо-
мичета.


