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142 години от Освобождението
на Белово и беловския край

Празникът на град Белово се чества в
деня на освобождението на района от османско владичество. По традиция жители
и гости на общината се събират на централния площад „Освобождение“, за да
изразят своята почит и признателност към
загиналите руски, финландски и украински воини.
Тази година празникът бе особено вълнуващ за беловци – Президентът на Република България, г-н Румен Радев, бе гост
на тържеството.
Официалната част започна с тържествена проверка /заря/, в която участваха представителните роти на 68 бригада
„Специални сили“ гр. Пловдив. Командващият зарята генерал-майор Явор Матеев
– командир на Съвместното командване
на специалните операции и командир на
гарнизон Пловдив, посрещна Президента,
който прие почетния строй. Тържествената проверка по случай 142-та годишнина
от Освобождението на Белово бе кулминацията на празника. С едноминутно мълчание и извикване на имената на загиналите
за свободата на България бе отдадена почит на героите.
С вълнуващо приветствие към съгражданите си, се обърна домакинът на
събитието – инж. Костадин Варев, кмет
на община Белово. Той подчерта богатото историческо минало на района и необходимостта всички заедно да работим за
напредъка на Общината, след което даде
думата на г-н Радев. Президентът посочи,
че в Белово си дават среща три от най-хубавите български планини: „Природата е
животворна и зарежда с енергия за добри
и успешни дела, а историята ни изпълва с
гордост и национално самочувствие. Барон
Хиршовата железница превърна Белово в
средище на динамичен и богат живот, а докосването до Европа вдъхна самочувствие
на беловци и те решиха да не чакат някой
друг да им подари свободата. На тази благодатна почва работи Тодор Каблешков,
който плени умовете и сърцата на беловци
за революционната идея, за една нова и

свободна България. Днешният празник е
отдаване на почит към поколенията беловски будители, към борците за свобода, отдали с храброст и достойнство живота си в
Априлското въстание и Руско-турската ос-

вободителна война. Днес отдаваме почит
и към руските воини, донесли преди 142
години дългочаканата свобода на върха
на своите щикове. Искрено ви поздравявам за усърдието, с което преди по-малко

от година обществеността на Белово успя
да събере и изложи вдъхновените дела на
своите предци, откривайки Градски исторически
музей.
Вярвам, че това родолюбиво огнище
ще осветява пътя на
бъдните поколения,
защото именно родовата и националната памет са здравите устои, на които
се крепят напредъкът и просперитетът на българския
(продължава на стр. 2)

Бюджет
2020 година

На редовна сесия на Общински съвет –
Белово беше представен Проект за Бюджет
2020 г. Проектобюджетът беше изготвен
на основата на прогнози, съгласно общинския план за развитие, както и на предложения на местната общност.
Макрорамката за приходите и разходите в Бюджет 2020 възлиза на 9 635 061
лв. Постъпленията от републиканския бюджет са в размер на 4 274 073 лв, а останалите 5 360 988 лв. са от местни приходи.
С мнозинство общинските съветници
приеха новия бюджет на общината.
Основният акцент при разглеждането на Бюджет 2020 беше Оздравителният
план за развитие на общината, чиято цел
е финансова устойчивост и стабилност.
Планът е одобрен от Министерството на
финансите. В основата му е стриктна финансова дисциплина и отчетност по отношение на намаляване на разходите, разплащане на просрочените задължения и
по-голяма събираемост на местните приходи.
Предвижда се промяна в данъците и
таксите и облагането на старите автомобили. Целта на новата формула за изчисляване на данъците на автомобилите не е
допълнителни приходи, а стимул за хората
да използват по екологични автомобили.

Община Белово

Ви желае здраве, благополучие
и много поводи за усмивки!

Продължава продажбата
на имоти в курорт „Чаира“
За повече информация:
Тел:03581/2773 /вътр.116/
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Актуално

147 години от гибелта на Апостола
на свободата Васил Левски
На 19 февруари пред барелефа на Левски в двора на
ИМ - Белово се отбеляза 147-мата годишнина от обесването на Апостола. Първи пред паметника дойдоха
децата от ОДЗ „Щурче” град Белово, които с вълнение
рецитираха стихове и поднесоха цветя. Ученици от ХІ
клас на СУ „Ал.Иванов-Чапай” изнесоха рецитал посветен на годишнината . Венци и цветя поднесоха – Общинска администрация от името на кмета на община
Белово инж. Костадин Варев, Общински съвет –Белово, представляван от Председателя Стефан Якимов,
общинската структура на политическа партия ГЕРБ с

Председател - Васил Савов, ученици и учители от СУ „Ал. Иванов-Чапай” гр. Белово, представителни лица на различни
институции и много граждани.

Стартираха нови проекти

В края на миналата година в община
Белово, стартираха
два проекта. Единият от тях започна
на 03.09.2019 г. с наименование „Подобряване качеството
на живот на лица с
увреждания или с
невъзможност в самообслужването и
членовете на техните семейства в община Белово” има за
цел да предоставя
интегрирани почасови социални услуги на хора /деца с
увреждания и да им
осигури дългосрочни социални, психологически и други
грижи в домашна
среда.
Чрез този
проект се осигурява
трудова заетост на

безработните лица
като лични асистенти и на лицата,
които полагат лични
грижи за близките
си. Иновацията при
него е, че ще се приложи нов метод на
децентрализирано
предоставяне на общинско ниво на почасови услуги. Това
ще даде възможност
на Общината да управлява и координира самостоятелно
този вид услуги, подготвяйки ги за момента, в който тези
дейности ще станат
делигирани. Продължителността му
е до 03.11.2020 г.
Другият
проект стартира от
01.12.2019 г. с наименование: „Продъл-

жаване и надграждане на дейността
на Център за почасово предоставяне
на социални услуги
в общността или в
домашна среда – община Белово”. Той
се явява продължение на проект „Независим живот”, по
който през 2015 г. с
решение на ОбС-Белово, беше създаден
на територията на
общината Център
за почасово предоставяне на социални
услуги. С реализацията на проекта ще
се подобри качеството на живот на
хората от целевите
групи и техните семейства, ще се повиши ефективността на предлаганите

услуги до постигане
на пълен териториален обхват. Нуждаещите се ще имат
възможност да упражняват
правото си на независим
живот и социално
включване, чрез зачитане на правата
им, съобразяване с
техните специфични потребности и
желания. Проектът
е насочен към хора
с неравностойно социално положение,
хора с увреждания
и самотно живеещи
възрастни хора над
65 години, помагайки им чрез почасови
социални услуги в
домашна среда, той е
с продължителност
26 месеца и ще приключи на 1.02.2022 г.

142 години от Освобождението
на Белово и беловския край

(продължение от стр. 1)

народ. В днешния
празник пожелавам
на всички вас здраве, много енергия,
воля и висок дух,
за да е успешен делникът, за да градим
заедно по-добро бъдеще, за да остават
децата ни тук и да
се гордеят с всички нас“, каза още в
поздравителното си
слово президентът

Радев.
Официални гости на празника бяха
и народни представители от 44-то Народно събрание, г-н
Стефан Мирев – областен управител на
област Пазарджик,
г-н Стефан Якимов –
председател на ОбС
Белово, инж. Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа”, общински

съветници, кметове
на общини и кметства, представители на политически
партии, директори
и управители на областни и общински
институции.
Венци и цветя от
гостите и жителите
на Община Белово
бяха поднесени пред
паметника на освободителите. По традиция празничния

огън запали кметът
на общината - инж.
Костадин Варев. Небето над Белово се
освети от тържествена заря.
Концерта откри
Фолклорен танцов
ансамбъл „Беловче“,
а градусът на празничното настроение
бе повдигнат от певиците Росица Пейчева и Рени.

Акценти
от решенията
на ОбС - Белово
м. ЯНУАРИ 2020 г.

Приемане на Решение за Издаване
на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ
„Земеделие“, обезпечаващ авансово
плащане за 2020 г.
по договор № РД –
189 от 29.11.2016 г.
по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на
мярка 19 „Водено от
общностите местно
развитие„ от Програма за развитие
на селските райони
2014 – 2020 г. сключен между СНЦ
„МИГ – Белово,
Септември, Велинград”, седалище и
адрес на управление
: гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2а, ЕИК по
БУЛСТАТ 175869896
и Управляващ орган на Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г.,
Управляващия
орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
за
периода 2014 – 2020
г. и Управляващия
орган на оперативна
програма „Развитие
на човешките ресурси” за периода 2014
– 2020 г.
Определяне
на
директорите на училища на територията на община Белово
за
второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити.
Определяне
на
директора на ДГ
„Щурче” – гр. Бело-

во за второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити.
Работата на Постоянната комисия
по следприватизационен контрол към
Общински съвет –
Белово.
Програма
за
управление на община Белово за мандат 2019 - 2023 г.
Учредяване на еднолично търговско
дружество с ограничена отговорност.
Поемане на дългосрочен
дълг –
временен безлихвен
заем от централния
бюджет по реда на
чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
Приемане
на
Програмата за 2020
г. по изпълнение
на Стратегията за
управление и разпореждане с общинска
собственост в община Белово през
периода 2019 – 2023
г.
Приемане
на
Стратегия за управление и разпореждане с общинска
собственост в община Белово през
периода 2019 – 2023
г.
Приемане на бюджета за 2020 г. на
община Белово.
Приемане на Бизнес – план на „ВиК –
Белово“ ООД
Предоставяне
на имоти, частна и
публична общинска собственост за
нуждите на проект:
„Модернизация на
железопътна линия
София – Пловдив“.

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

стр.3

Наука, Култура, Спорт

ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 г. БЕЛОВО ОТБЕЛЯЗА
50 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО СИ ЗА ГРАД
Организатори на събитията са Община Белово и културните институции в града.
С три големи събития отбелязаха беловци 50-годишния
юбилей на града си,
организатори на събитията са Община
Белово и културните
институции в града.
Официално годишнината бе отбелязана на 14 октомври 2019 г. с
тържество на градския площад.
Ученици от СУ
„Ал. Иванов – Чапай“, под ръководството на госпожите
Ваня Ценова и Донка
Стефанова, рецити-

раха стихове на беловски поети и пяха.
За музикалната
програма се погрижи г-н Николай Титеряков, преподавател по музика.
Приветствие
към присъстващите граждани и гости
поднесе кметът на
община Белово, инж.
Костадин Варев. В
него той подчерта,
че в този празничен ден са вплетени
минало и настояще, борческият дух,
пословичното трудолюбие и днешна-

та предприемчивост
на беловци, които
са повод за гордост
и изрази признателността и уважението
си към хората, които
с труда си утвърждават Белово като красив и съвременен
български град.
Народният представител
Даниела
Малешкова поздрави беловци с юбилея
с кратко, емоционално слово, в което
изтъкна перспективите, които има градът ни и завърши с
пожелание за здраве

и благополучие.
По случай юбилея бе открита Фото-д ок у ме н т а лна
изложба „Белово –
история в образи“.
При откриването тя
бе представена от
автора си - С. Попова – директор на ИМ
Белово.
Изложбата е разположена по стълбите към квартал
„Разсадника“, чието подпокривното
пространство е проектирано като място за експозиции и
градски празници –

СЪС ЗЛАТЕН МЕДАЛ
Общината участва в проекта
ЗАВЪРШИ БАКАЛАВЪРСКА
за популяризиране
СТЕПЕН ВИПУСКНИК
на културно-историческото
НА СУ „АЛ. ИВАНОВ-ЧАПАЙ“
наследство
Миглена
Геор-

Община Белово бе
част от инициативата на Министерството на туризма „Денят
за вас“. Емблематични културно-исторически и туристически обекти в града
посрещаха гости без

такси на 21 февруари.
В петък врати отвори Историческият
музей в Белово, където гостите и жителите на града разгледаха
експозицията „Археология – Белово“. С
вход свободен бяха и
Килийното училище

в село Аканджиево
от XIX век, където са
изложени автентични учебни пособия,
и Къщата музей на
Александър Пипонков–Чапай в село
Дъбравите. За всички желаещи да посе-

тят двете села беше
организиран транспорт.
Белово е от общините, които прохождат в туризма, затова
и такива инициативи
са полезни, дори когато посетителите са
представители само
на местната общност.

гиева Паничарова
завършва средното
си образование в
СУ гр. Белово през
2015 година, като тя
е с най-висок успех
на матурата по български език и литература, за периода
в който се провежда
такава.
Миглена учи в
Стопански факултет
на ТУ София в специалност „Публична администрация“
По време на следването си тя участва в
осем научни конференции с публикации в съавторство с
изявени научни работници.
Завършва бакалавърска
степен
през 2019 година.
На
церемонията,
която се проведе на
21.02.2020 година в

Турнир по шахмат

По случай празника на град Белово,
на 12 януари се проведе индивидуален
турнир по шахмат за
мъже с участието на
представители от гр.
Костенец, с. Костенец, гр. Ихтиман ,гр.
Пазарджик, София,
гр. Септември, До-

лна баня и Белово.
Крайно класиране: І място - Кирил
Димов – Пазарджик;
ІІ място - Спас Чалъков гр. Септември;
ІІІ място - Стоян
Николов гр. Пазарджик.
Награда за наймлад
шахматист

на турнира получи
Станислав Делков
Тошкин от гр. Пазарджик на 8 г., а
за най-възрастен Славчо Тонев – гр.
Костенец.
На
призьорите
бяха раздадени парични и предметни
награди.

ТУ, тя бе наградена
с грамота за отличен
успех от Деканското
ръководство на Стопански факултет и
със златен медал и
грамота от Академичното ръководство на Техническия
университет. В момента г-ца Паничарова
продължава
образованието си в
магистърска степен
по „Стопанско управление – управление
на персонала.

една изключителна
идея за оформяне на
място за културни
събития.
Дванайсетте пана
представят в снимки
и документи основните моменти от историята на града, от
неговото формиране
като населено място
до днешния ден.
По случай 50 години от обявяването на Белово за град,
Община Белово и
културните институции в града, обявиха
конкурси за ученическа рисунка, есе и

Юбилейния брой
можете да прочетете
в електронен вариант
на страницата
на Община Белово.

Нова придобивка
за Спешна помощ
в Белово

Нова линейка получи ФСМП – Белово, придобивката е
част от изпълнението на големия инвестиционен проект
за модернизиране на
спешната помощ.

В рамките на
същия проект, освен осигуряване на
400 нови линейки,
ще бъдат модернизирани всички 27
центъра за спешна
медицинска помощ
и 176 филиала към

Изява на наша пианистка

Малката пианистка Никол Генева, от
школата по пиано
към Общински детски комплекс – Белово, с преподавател
Галина Петрова, взе
участие в 45-тото
издание на Международния фестивал
„Зимни музикални

стихотворение „Белово – моят любим
роден град“.
Като край на
празничните
дни,
на 18 октомври в
Исторически музей
- Белово, бе открита
изложба от ученическите рисунки и
произведенията на
наградените участници в конкурсите.

вечери - Проф. Иван
Спасов“ – Пазарджик.
Той се проведе
от 23 до 26 януари
в концертна зала
„Маестро Г. Атанасов“ под патронажа
на кмета на града
Тодор Попов.

тях, като 34 спешни
отделения на ЛЗ. От
тях за 84 обекта се
предвижда да бъде
извършено изцяло
ново строителство.
С
европейски
средства по проекта

Снимка: Борис Манев

ще бъдат осигурени
и специализирано
медицинско оборудване и обзавеждане
на всички обекти от
системата на спешна
медицинска помощ.
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Наука, Култура, Спорт
За поредна година на 1 февруари, Сдружението
на беловските винопроизводители
почете
празника
Трифоновден. След
традиционното зарязване и освещаване на лозовите масиви при „Топлата
вода”, последва дегустация на бели и
червени вина. Инициативен комитет
класира две първи,
две втори и две трети места.
І място получиха Иван Кръстев
и Венко Цинцаров
за червено вино; ІІ
място си поделиха
Димитър Дургов и
Иван Спасов за бяло
и червено вино; ІІІ
място Йордан Бучев
и Атанас Пенчов.
Победителите бяха
наградени с грамоти
и календари.
Денят на лозаря
беше почетен в кв.
”Благой Захариев„
на 1 февруари 2020
г в читалището. Ри-

туалното зарязване
на лозите беше извършено от Еленко
Ветренски. В конкурса за най-добро
вино участваха 14
човека с домашно
произведени вина.
I място - Иван Кьосев, II място - Дей-

вид Хелъс (англичанин,
достойно
усвоил майсторълка
за производство на
хубаво българско
вино), III място зае
Георги Коцев.
На 14 февруари с. Мененкьово
отбеляза празникът на винарите и
лозарите Трифон
Зарезан. Гости на
тържеството бяха:
народната предста-

ТРИФОН ЗАРЕЗАН

вителка от политическа партия ГЕРБ
–Даниела Малешкова,
Областният
управител – Стефан
Мирев, председателят на ОбС – Белово
– Стефан Якимов,

селото. Празничен
молебен за здраве
и берекет отслужи отец Николай,
след което кметът и
официалните гости
зарязаха ритуално
лозята в местност-

общински съветници и други.
„Да са пълни бъчвите във всеки дом в
с. Мененкьово и да
се вдигат наздравици само по-хубави
поводи”, пожела на
мененкьовци депутатката Даниела Малешкова.
Кметът на селото Румен Иванов
приветства всички
гости и жители на

та „Дъбето”. В празничната програма
участваха: Оркестър „Гайдари”, децата от вокална група
„Феникс” към Общински детски комплекс - гр. Белово,
фолклорен танцов
състав „Беловче” с
ръководител Росица
Дангова. Наградени
бяха
най-добрите
винопроизводители
за реколта 2019 г.

I място - Спас Й.
Кацарски, II място
- Темелка Ленгарова и III място Ангел
Илиев –Додов.
На 14 февруари с.
Аканджиево празнува Трифоновден.
Гости на тържеството бяха кметицата

на с. Голямо Белово
Ели Илчева и женска
фолклорна група от
с. Момина Клисура.
Жители и гости изпълниха ритуала по
зарязването на лозята, в празничната
програма участваха
жените от местната фолклорна група
„Славей” и гостенките от с. Момина
Клисура. В конкурса
за най-добро вино

първите три места
за червено вино взеха: І място Георги
Георгиев, ІІ място
Красимир Бошев, ІІІ
място Георги Дургов, а за бяло вино:
І място Васил Кулинов, ІІ място Петко
Митев, ІІІ място Ангел Тонов.
В с. Момина Клисура Трифон Зарезан бе отбелязан
на 15-ти февруари,
съвместен празник
на женското дружество в селото, пенсионерския клуб и
читалището. Участниците в конкурса
за най-добро вино
бяха 15. Изцяло женски беше съставът
на първата тройка
винопроизводители: І място зае Венета Александрова, ІІ
място Йорданка Магаранова и ІІІ място
Стефка Огнянова.
Останалите 12 участиници получиха
награди за достойно
представяне.

Бабинден 2020 г.

Голямо Белово

Всички села от общината отбелязаха Бабинден, някои на 8-ми януари , а други на
Деня на родилната помощ 21-ви януари.
Най-много родени бебета през изминалата
2019 г. има в кв.”Благой Захариев” – общо
11 – 4 момичета и 7 момчета и в с. Аканджиево също 11 – 5 момичета и 6 момчета.
Да са живи и здрави всички новородени
жители на община Белово!

Габровица

Мененкьово

Дъбравите

Момина клисура

кв. „Благой Захариев“

Сестримо

Аканджиево

