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Правителството отпуска 1 200 000
лева на община Белово

Кметът на об- тите на общините Радомир, Мездра,
щина Белово инж. Белово, Лесичово, Болярово и Сливен.
Плевен, Средствата, които
Костадин
Варев Смолян,
присъства на редовно
заседание
на кабинета на
10.02.2021 г., на което министър-председателят Бойко Борисов заяви, че ще
бъдат отпуснати 8,7
млн. лв. по бюдже-

отпуска правителството се дават за
в одо с на бд я в а не ,
канализация, училища, образование,
спорт и паркове.
С 1 200 000 лв.
Министерският
съвет
подпомага община Белово,
Честита баба Марта, скъпи читатели!
средствата ще бъБъдете живи и здрави, бели и червени!
дат използвани за Възраждащата сила на пролетта отново да
реализирането на озарява с обич сърцата ви и нека вълшебосновен ремонт и ството да пребъде чрез думите навеки!
обновяване на ценОбщински вестник Белово
тралната градска
Откриване на Инсталация
част на града.
Кметът на Белоза компостиране на зелени
во инж. Костадин
растителни отпадъци
Варев изтъкна, че
със средствата ще в месността „Вучата могила”
се обнови и преос. Дъбравите.
брази центърът на
града и ще се улесни
достъпът до автогарата и жп гарата.

УЧЕНИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА ОБЕДИНЯВА ЗА РАБОТА
ЧЕТИРИ ИНСТИТУЦИИ

Група ученици от СУ „Ал. Иванов Чапай“ решават да помогнат на Исторически музей, гр. Белово за отпечатване на
сборника „24 АПРИЛ 1876 - БЕЛЬОВО
ВЪСТАНА!“, посветен на 145 години от
избухването на Априлското въстание.
Идеята идва на Ангел Шотев от XIIб,
Илияна Димитрова от IХа, Сашка Атанасова от Ха и Ивета Маноилова от Хб след
час по история, в който научили за спомоществователството през Възраждането.
Скоро след това видели в музея оригинали на книгите посветени
на въстанието в Белово.
Впечатлени
от това, че
едната е издадена само
6 години след
събитията и
разбирайки
за идеята да
се отпечатат
в сборник четирите книги: „История

на Бельовското въстание от 1876 г.“ от
Никола Владикин, „Спомените на свещеник Михаил Радулов“, „Дейност на
Голямо Белово във въстанието през 1876
г.“ и „Участието на Белово и Беловския
край в Априлското въстание“ от Атанас
Хрисчев, учениците решават да помогнат
като съберат необходимите средства за
отпечатването.
Ползвайки опита на възрожденци те
обявяват
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСКА

КАМПАНИЯ:

Всеки, който иска да притежава сборника „24 АПРИЛ 1876 - БЕЛЬОВО ВЪСТАНА!“, може да се запише, да внесе 10
лева, срещу които ще получи книгата.
Места за записване:
- СУ „Александър Иванов – Чапай“ –
госпожа Вера Паничарова и инициативна група
- НЧ „Св. св. Кирил и Методий –
1927“ г-жа Василка Попова, г-жа Албена
Андрова
- Община Белово – г-жа Любомира Танева
- Исторически Музей Белово – г-жа
Севдалина Попова

Актуално

Белово отбеляза 148 години
от обесването на Васил Левски

ция, ученици от СУ
„Ал. Иванов - Чапай” – гр. Белово.
Възпитаниците
на ДГ „Щурче”, от
ІV-та подготвителна група, представиха кратка програма с песни и
стихове, посветени
на Левски.
Учениците
от
ІV-тите класове на
училището
бяха
подготвили рецитал по темата.
Венци и цветя
поднесоха: кметът
на общината инж.
Костадин
Варев,
Общински съвет –
гр. Белово, Общинска структура на
ПП ГЕРБ, ДГ „Щурче”, ръководство,
учители и ученици
от СУ „Ал. Иванов
- Чапай”, както и
граждани на Белово.

На 19 февруари
пред барелефа на
Апостола, в двора
на ИМ гр. Белово,
тържествено бяха
отбелязани 148 години от гибелта на
Васил Левски. За да
изразят почитта си
към големия българин пристигнаха деца от детската
градина, представители на Общинска
администра-

Патронажна грижа за жителите
на община Белово

„Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана
от пандемията на
COVID-19 на територията на община
Белово” е наименованието на новия
проект, стартирал
в общината. Проектът
предоставя
мобилни, почасови,
интегрирани социални услуги за лица
с увреждания и лица
в риск във връзка с ограничаване
разпространението и преодоляване
на последиците от
пандемията. Проектът ще включва
и делегираните от
държавата дейности на територията
на община Белово
–Дневен център на
деца и младежи в
град Белово и Център за настаняване от семеен тип за
лица с деменция в
с. Дъбравите, които
общо са 39 човека.
За тяхните нужди

ще бъдат назначени
6 лица, преминали
обучение за длъжност - санитари.
Нуждаещите се
лица, попадащи в
целевата група от
населените места в
общината ще получават по домовете
си психологическа
подкрепа, консултиране, доставка на

Поради
завишения интерес от
страна на потребителите, през зимния
период и периода
на пандемията, от
предлаганите услуги
ще се възползват потребители до 2 часа
на ден максимум,
като един санитар
ще обслужва максимум потребители

храна, хранителни
продукти от първа
необходимост,
включитело лекарства, заплащане на
битови сметки, заявяване и получаване на неотложни
битови и административни услуги, за
които ще отговарят
санитари.

в зависимост от часовете му по сключен трудов договор.
Потребителите ще
предоставят списък,
с необходимите им
хранителни продукти и стоки от първа
необходимост,
на наетитe по проекта лица, които ще
имат
ангажимент

да изпълняват поставените им задачи. По направеното
предварително проучване се отчете, че
възрастните хора не
заявяват необходимост от медицински
специалисти и психолог, поради което със същите специалисти ще бъде
сключван граждански договор за определена свършена
работа, за определен
период от време и
те ще бъдат назначавани само при
направена заявка от
страна на потребителите.
Поради продължаващата пандемия
дейностите по проекта вече са стартирали, но проектът
все още е в процес
на оценка и се очаква покана от Министерство на труда
и социалната политика за подписване
на административен
договор.

стр.2
Акценти от решенията
на ОбС – Белово
за месец януари 2021
На редовно заседание на Общински съвет - Белово, проведено на 25.01.2021 г.,
клетва за общински съветник положи г-н
Димитър Георгиев Марков от Местната
коалиция на ВМРО и ПП „Глас народен”,
който застъпва на мястото на г-жа Мая
Димитрова Гераксиева. На същото заседание съветниците взеха следните по-важни
решения:
- Приеха разпореждане с негодни за
употреба дълготрайни материални активи
на Община Белово;
- Одобриха сключването на договор
за предоставяне безвъзмездно ползване
на недвижим имот – публична общинска
собственост на Сдружение с обществено
полезна дейност „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ
МАРИЦА - БЕЛОВО“, С ЕИК 1770095446,
с адрес гр. Белово, ул. „Георги Бенковски“
– Спортна зала;
- Приеха бюджета за 2021 година на община Белово;
- Приеха Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и
разпореждане с общинска собственост в
община Белово през периода 2019 - 2023 г.
с шест Приложения към нея;
- Приеха проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси, цени на услуги на територията на
община;
- Приеха създаване на държавно делегирана дейност „Асистентска подкрепа“;
- Одобриха кандидатстване на община
Белово по Процедура: BG05M9OP001-6.002,
ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+, по ОП „РЧР“,
Приоритетна ос: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID - 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво
възстановяване на икономиката“ с Проект
„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата предизвикана от пандемията от COVID – 19 на територията на община Белово;
- Разгледаха Отчет за дейността на Комисията за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни лица
– Белово за 2020 г. и приемане на плана за
работа за 2021 г.
На извънредно заседание проведено
на 9.02.2021 г. общинските съветници
приеха:
- Искане на Община Белово за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имоти – частна държавна
собственост, в собственост на община Белово, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост за изграждане на обект
от първостепенно значение за Община Белово, а именно: „УПИ I – „Рекултивация на
сметище за битови отпадъци в землището
на с. Дъбравите, общ. Белово“. ПИ с идентификатор 24414.109.84 и ПИ с идентификатор 24414.109.85, находящи се в землището на Дъбравите, местност „Църни кал“.
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Наука, Култура, Спорт

Честит осми март!

Бъди жена! - ще кажа нежно аз.
Защо със друго пак да те сравнявам.
На твоя поглед и на твоя глас,
не се научих как да устоявам.

Пали пожар във мъжките сърца
със тайнството, което притежаваш.
Накратко казано – бъди жена,
загадки продължавай да създаваш.

Преследвана и търсена бъди.
Мишена за очите на мъжете.
Да бъдеш друга, просто не върви –
така са те създали боговете.

Загадка даже ти си остани,
така ще бъдеш по-недостижима.
Дори животът да се измени –
Теб просто трябва, трябва да те има!
Валентин Йорданов

Трифон Зарезан в Малко Белово

„-Хайде, да е на голям берекет! Нека
тази година да е добра за лозята, за да
се напълнят бъчвите с руйно вино”. С
тези думи част от колектива на фолклорна група „Ахинора” с. Малко Белово, извърши ритуал по обредно зарязване на
лозите.
Традицията беше спазена и лозите
бяха преляти с вино на самия корен, не
липсваше и красива питка в чест на праз-

ника.
Всяка година в Малко Белово почитат
Трифон Зарезан на 1 февруари по стар
стил.

Деца се запознават с библиотеката
Децата от Детска
градина
„Щурче”
гр. Белово и група
„Славейче”, филиал
Мененкьово посетиха библиотеката на
НЧ „Св. Св. Кирил
и Методий – 1910
г” в с. Мененкьово
на 5 февруари. Библиотекарката Венка

Вакарелска ги запозна с правилата
и особеностите на
работата на библиотекаря, покани ги да
разгледат интересни детски книжки,
с да които събуди
любознателността
на малчуганите към
книгите и четенето.

Седмичен график за всички школи и занятия
в НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1927” гр. Белово
Читалището
в
Белово, през настоящата 2021 година
предоставя
оборудвани и отоплени зали за различни видове школи,
ф у н к ц ион и р а щ и
при стриктно спазване на всички противоепидемичните
мерки и изисквания, посочени в издадените заповеди
на Министъра на
здравеопазването.

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯ

Фолклорен танцов
ансанбъл „Беловче”
Ръководител: Росица
Данкова
тел.: 0878 778 263

ДЕН / ЧАС

12:30 ч.

16:30 ч.

ПОНЕДЕЛНИК

Танцова формация
„Криво – лево”
Ръководител: Надя
Чанева

ВТОРНИК

Фолклорен
танцов ансанбъл
„Беловче”
3-ра групаПодготвителнадеца от 1ви до
4ти клас;

Джудо клуб „Кодокан”
Треньор: Иван
Вакарелски

СРЯДА

тел.: 0892 472 909
Група за Обществено
здраве

ЧЕТВЪРТЪК

Фолклорен
танцов ансанбъл
„Беловче”
3-ра групаПодготвителнадеца от 1ви до
4ти клас;

Треньор: Иван
Вакарелски
тел.: 0892 472 909

Клуб „Зумба фитнес”
Ръководител: Вера
Паничарова
Тел.: 0898 882 124
Денсформация

Тел.:„Олимпея”
0898 882 124
Ръководител:
Мариета Попадийна
тел.: 0888 937 142

ПЕТЪК

НЕДЕЛЯ

Денсформация
„Олимпея”

17:00 ч.

17:30 ч.

18:00 ч.

18:30 ч.

19:15 ч.

Фолклорен
танцов ансанбъл
„Беловче”
1-ва групаКонцертна-деца;

Джудо клуб
„Кодокан”

Клуб „Зумба фитнес”

Фолклорен
танцов ансанбъл
„Беловче”
2-ра групаКонцертна-над
18 год.;
Танцова
формация „Криво
– лево”

Група за
Обществено
здраве

Джудо клуб
„Кодокан”

Клуб „Зумба фитнес”

Група за
Обществено
здраве

Джудо клуб
„Кодокан”

Фолклорен
танцов
ансанбъл
„Беловче”
4-ра групаНачинаещи –
над 18 год.;

Фолклорен
танцов ансанбъл
„Беловче”
2-ра групаКонцертна-над
18 год.;

Танцова
формация „Криво
– лево”

Група за
Обществено
здраве

Джудо клуб
„Кодокан”

Фолклорен
танцов ансанбъл
„Беловче”
1-ва групаКонцертна-деца;

Джудо клуб
„Кодокан”

Освобождението
през погледа
на Никола Владикин

През 1887 г. беловецът
Никола
Йонков Владикин
издава книгата си
„История на Беловското въстание
1876 г.” В нея той
представя
това,
което лично е видял и преживял в
Белово, заедно със
своите съселяни в
страшните дни на
Априлското въстание. В заключението й, си спомня и
моменти от Освобождението и скоро след това.
Предлагаме Ви
откъс от книгата:
„На 1878 година
1 Януарий заранта
ние видехме появлението на руските кавказки казаци. Трудно е да си
представи
човекь
като какви чувства
ни обладаваха, каква нежна и крайно
предана любовь ни
влечеше
сърцата
къмь техните, когато ние гледахме на
техь, като на небесна
сила, като на наши
родни бащи, дошли
от висотите и Ураль
и Кавказь, от ширините на Волга и
Донь, да доискарать
започнатата от нась
борба вь 1876 година средь която ние
клекнахме, облени в
сълзи и кръвь, да отмъстят на варварина за неописуемите
му зверства, за падналите наши герои,
за изгорените села,
градове, за закланите, обесените, безсчестените – и найсетне да пуснать на
свобода хвърлените
вь тъмниците изь
далечните краища
на азиатските, султански владения...
Казаците много

просто и удовлетворително отмъщаваха за нась: срещнеха
ли турчинь, не го оставяха живь…
Около 6 или 7
януарий с.г. мина
презь селото ни отрядь оть кавалерия за към Чепино,
къмь която се присъединиха
около
700 души нашенци
българи изь Белюво
и околните села. Работата беше да покажем на помаците, че
не само те, ами и ние
можемь да им дойдемь на гости и да имь
правимь
каквото
пожелаемь. По средь зима стигнахме
в Кураво, дето сичките турци беха избегали. Селяните и
солдатите влезнаха
в селото и нищо не
откраднаха, но сичко изпотрошиха...И
тук „око за око“!
Вь 1879 година
през юни азь заминахь оть Търново
през Габрово и стигнахь при полите на
Шипченската планина: оть тукь дори
до самия връхь не
можеше да се излезне сь файтона, макарь че беше запрегнать с четири здрави
и големи коня. Азь
тръганах пеши, а
колата оставихь полека да върви след
мень. Щомь като се
покачихь вь балкана, предь очите ми
се исправи една дълга и висока редута,
която са защитавали руските войски
и нашите опълченци. Предь очите ми
стояха
издигнати
паметници с разни
надписи сь имената
на падналите пълководци на влизалите

(Продължава на стр. 4)
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Масова ваксинация от март

В началото на
март трябва да започне масовата ваксинация. Ще има
доставки на съответните количества
ваксини. „Това е
най-важният етап,
тъй като до момента
бяха ваксинирани
само целеви групи“,
обясни д-р Николай
Брънзалов,
пред-

ставител на БЛС и
член на ваксионационния щаб, пред
БНТ.
„Призовавам пациентите за точност
и акуратност, защото 100% ще бъдат давани часове,
за да не се стига до
струпване на хора
пред кабинетите в
ДКЦ-тата. Много

ще зависи от пациентите, аз се радвам,
че пациентски организации са готови
да помагат чисто
логистично. Личен
лекар не може да откаже да ваксинира
пациент, това е част
от неговите задължения“,
подчерта
д-р Брънзалов.
Пациентите без

здравни права ще
могат да се ваксинират, просто трябва
да се обърнат към
РЗИ.
„Около 77 000
души са ваксинирани у нас, до момента страничните
явления са много
малко“, каза още д-р
Брънзалов.

Нова официална екипировка получиха
децата от футболния отбор

От изиграните до
момента контролни
мачове, отборът на
ФК „Марица” – Белово победи отбора
на Брацигово с 3:2
и отбора на ОФК
– Костенец с 2:1,
претърпяха загуба
от тима на „Чико” –
Бяга с 0:2 и постиг-

наха равенство с
„Левски” - Паталеница – 3:3.
И този полусезон целите за отбора остават високи,
като се очаква класиране в първата
тройка.
Децата играха с
„Левски” – Пата-

леница, където постигнаха убедителна победа с 4:0.
На 18 февруари децата от футболния клуб получиха новата си
официална екипировка, благодарение на подкрепата
на Кмета на общината - инж. Коста-

дин Варев и г-н Георги Варев.
„Загубите
ни
поучават, победите ни мотивират,
да работим още!
Браво момчета!“,
написа във фейсбук
страницата
на ДЮШ „Марица“
Белово, треньорът
Тони Дамянов.

Волейболни срещи
Волейболистите
През месец март към
Българската
от мъжкия отбор на ще се играе Регио- волейболна феде„Марица „ – Белово нално първенство рация за прекадети
постигнаха победа
с 3:0 гейма срещу
отбора на „Сердика-Волей” -София
на среща играна на
13.ІІ.2021 г.
На 20.ІІ. на Регионалното първенство към Българската федерация по
волейбол за юноши
старша
възраст,
което се проведе
в Смолян, нашите
младежи се класираха на второ място
с две победи срещу
отбора
„Пан-Волей” – Панагюрище
3:0 и 3:1 гейма и две
загуби от отбора на
„Родопа” – Смолян
с 3:0 гейма и в двата
мача.

(пионери). Беловският отбор ще е
домакин при срещите с отборите на
„Хебър” – Пазарджик и „Локомотив” – Пловдив.
Волейболен клуб
„Марица” Белово
спечели проект по
програма „Спорт
за децата в свободното време” към
Министерството на
младежта и спорта,
който дава възможност да се провеждат безплатни тренировки за децата
от 2 до 6 клас за периода от 1.ІІІ.2021
г. до 30.ХІ.2021 г.
Всички деца в посочената възрастова група ще могат
да се възползват от
тази възможност.

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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по тоя балкань полкове, бригади и дивизии вь сражение и
проч. и проч. Умъть
ми се смая. Толкова
души загинали и то
генерали, полковници, князове, барони,
графове които са
били умни, полезни и сь средства за
живеяние, без да се
впущат в тия кървави предприятия....
Азь станахь изново
и колкото повече се
приближавахь към
върхьть на планината, толкова повече
некакво тайнствено,
вълшебно
вълнение обземаше душата ми. Искачихь се
на самия връхь – и
просторите на розовата казанлъшка долина блеснаха предь очите ми, моите
погледи неволно се
отвлекоха тамь и азь
за минута забравихь
сичко стоящо около
мене...Азь поседнахь
върху една скала и
си бришехь лицето
с белата си кърпа, но
заедно с потта почнаха да течать и сълзи изь очите ми, те
се спущаха като градушка по моето лице
и оросяваха гърдите
ми...Това биде причинено от явлението
на печалната картина, която представляваше Тракия вь
1876 година съ въстаналия народь, с
неравните безчестия, и най-сетне сь пламналите села
и градове низь цела
Тракия – Ужас неисказан! Кой е можаль да си представи, че една толкозь
естествено красива
земя тъй безславно
потопена вь кръвь
и сълзи? Кой можеше да си представи,
че съществото над
съществата, последния в творението и
първия след Бога,
е вь състояние да
прави такива диви
и страшни зверства, които немат
свои примери нито
вь една от скотските
породи?... -Уви! Кол-

ко са кални човеците!...
Отдадень вь страхотния лаберинть
на възстанието, азь
въздишахь и плачехь
като малко дете, азь
склоних замаяната
си глава на своите
гърди и приковахь
погледа си вь земята
и видехь че съм седнал върху гроб! Скочихь като уплашен,
отстранихь се и ме
беше срамь, за дето
съмь си позволиль
да седна на гроба на
умрелия вь сражението за отмъщение
и за свобода...
Целия
балкан
беше преровень и
обърнать на табии...
Мястото на дивите
зверове избрали го
два народа за място
на борба – и оставиха там повече оть 20
хиляди души мъртви!...
Азь се спрях да
чакам фантонджията и си казахь самь:
- защо ли беше тая
борба! Нали човека
е обдарень сь умь,
разумь,
братски
духь, защо не може
да се разправи и спогоди сь думи, ами
навдига оръжие?...
Миналото и настоящето ме оскверниха и азь се пренесохь вь чудното
лоно на светлото
бъдеще, па си припомнихь думите на
Виктор Юго:
„Бъдещето принадлежи на Волтера, а не на Круппа!
Бъдещето принадлежи на книгата, а
не на саблята. Бъдещето принадлежи на живота, а не
на смъртта...Ще
дойде ден – и той
не е далекь! Когато седемь народа
представляющи вь
своето лице цялото
човечество ще се
съединят и слеят,
както седемте цвята на призмата в
един лъчезарень небесень полукръг:чудо на общия мирь,
вечното и видимото ще се възнесат
над цивилизацията
и замаяния от това
свят ще съзерцава
великата небесна
дъга сь надпись Съединените народи
на Европа”

