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На редовна сесия на Общински съвет –
Белово беше представен Проект за Бюджет 
2020 г. Проектобюджетът беше изготвен 
на основата на прогнози, съгласно общин-
ския план за развитие, както и на предло-
жения на местната общност.

  Макрорамката за приходите и разхо-
дите в Бюджет 2020 възлиза на 9 635 061 
лв. Постъпленията от републиканския бю-
джет са в размер на 4 274 073 лв, а остана-
лите 5 360 988 лв. са от местни приходи.

   С мнозинство общинските съветници 
приеха новия бюджет на общината.

   Основният акцент при разглеждане-
то 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 фи-
нансова дисциплина и отчетност по отно-
шение на намаляване на разходите, раз-
плащане на просрочените задължения и 
по-голяма събираемост на местните при-
ходи.

  Предвижда се промяна в данъците и 
таксите и  облагането на старите автомо-
били. Целта на новата формула за изчис-
ляване на данъците на автомобилите не е 
допълнителни приходи, а стимул за хората 
да използват по екологични автомобили. 

Празникът на град Белово се чества в 
деня на освобождението на района от ос-
манско владичество. По традиция жители 
и гости на общината се събират на цен-
тралния площад „Освобождение“, за да 
изразят своята почит и признателност към 
загиналите руски, финландски и украин-
ски воини.

Тази година празникът бе особено въл-
нуващ за беловци – Президентът на Репу-
блика България, г-н Румен Радев, бе гост 
на тържеството.

Официалната част започна с тържест-
вена проверка /заря/, в която участва-
ха представителните роти на 68 бригада 
„Специални сили“ гр. Пловдив. Командва-
щият зарята генерал-майор Явор Матеев 
– командир на Съвместното командване 
на специалните операции и командир на 
гарнизон Пловдив, посрещна Президента, 
който прие почетния строй. Тържествена-
та проверка по случай 142-та годишнина 
от Освобождението на Белово бе кулмина-
цията на празника. С едноминутно мълча-
ние и извикване на имената на загиналите 
за свободата на България бе отдадена по-
чит на героите.

С вълнуващо приветствие към съ-
гражданите си, се обърна домакинът на 
събитието – инж. Костадин Варев, кмет 
на община Белово. Той подчерта богато-
то историческо минало на района и необ-
ходимостта 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-ху-
бавите 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 до-
косването до Европа вдъхна самочувствие 
на беловци и те решиха да не чакат някой 
друг да им подари свободата. На тази бла-
годатна 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 белов-
ски будители, към борците за свобода, от-
дали 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 поздравя-
вам за усърдието, с което преди по-малко 

от година обществеността на Белово успя 
да събере и изложи вдъхновените дела на 
своите предци, откривайки Градски ис-

торически музей. 
Вярвам, че това ро-
долюбиво огнище 
ще осветява пътя на 
бъдните поколения, 
защото именно ро-
довата и национал-
ната памет са здра-
вите устои, на които 
се крепят напредъ-
кът и просперите-
тът на българския 

Бюджет 
2020 година

142 години от Освобождението 
на Белово и беловския край

(продължава на стр. 2)
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Община Белово 
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На 19 февруари пред барелефа на Левски в двора на 
ИМ - Белово се отбеляза 147-мата годишнина от обес-
ването 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 пос-
ветен на годишнината . Венци и цветя поднесоха – Об-
щинска администрация от името на кмета на община 
Белово инж. Костадин Варев, Общински съвет –Бело-
во, представляван от Председателя Стефан Якимов, 
общинската структура на политическа партия ГЕРБ  с 

Председател - Васил Савов, уче-
ници и учители от СУ „Ал. Ива-
нов-Чапай” гр. Белово, пред-
ставителни лица на различни 
институции и много граждани.

В края на минала-
та година в община 
Белово, стартираха 
два проекта. Еди-
ният от тях започна 
на 03.09.2019 г. с на-
именование „Подо-
бряване качеството 
на живот на лица с 
увреждания или с 
невъзможност в са-
мообслужването и 
членовете на техни-
те семейства в об-
щина Белово” има за 
цел да  предоставя 
интегрирани поча-
сови социални ус-
луги на хора /деца с 
увреждания и да им  
осигури  дългосроч-
ни социални, психо-
логически и други 
грижи в домашна 
среда.  Чрез този 
проект  се осигурява 
трудова заетост на 

безработните лица 
като лични асис-
тенти и на лицата, 
които полагат лични 
грижи за близките 
си. Иновацията при 
него е, че ще се при-
ложи нов  метод на 
децентрализирано 
предоставяне на об-
щинско ниво на по-
часови услуги. Това 
ще даде възможност 
на Общината да уп-
равлява и коорди-
нира самостоятелно 
този вид услуги, под-
готвяйки ги за мо-
мента, в който тези 
дейности ще станат 
делигирани. Про-
дължителността му 
е  до 03.11.2020 г.

Другият про-
ект стартира от 
01.12.2019 г. с наиме-
нование: „Продъл-

жаване и надграж-
дане на дейността 
на Център за поча-
сово предоставяне 
на социални услуги 
в общността или в 
домашна среда – об-
щина Белово”. Той 
се явява продълже-
ние на проект „Не-
зависим живот”, по 
който през 2015 г. с 
решение на ОбС-Бе-
лово, беше създаден 
на територията на 
общината Център 
за почасово предос-
тавяне на социални 
услуги. С реализа-
цията на проекта ще 
се подобри качест-
вото на живот на 
хората от целевите 
групи и техните се-
мейства, ще се по-
виши ефективност-
та на предлаганите 

услуги до постигане 
на пълен територи-
ален обхват. Нуж-
даещите се  ще имат 
възможност да уп-
ражняват право-
то си на независим 
живот и социално 
включване, чрез за-
читане на правата 
им, съобразяване с 
техните специфич-
ни потребности и 
желания. Проектът 
е насочен към хора 
с неравностойно со-
циално положение, 
хора с увреждания 
и самотно живеещи 
възрастни хора над 
65 години, помагай-
ки им чрез почасови 
социални услуги в 
домашна среда, той е 
с продължителност 
26 месеца  и ще при-
ключи на 1.02.2022 г.

Приемане на Ре-
шение за Издаване 
на запис на запо-
вед от община Бе-
лово в полза на ДФ 
„Земеделие“, обез-
печаващ авансово 
плащане за 2020 г. 
по договор № РД – 
189 от 29.11.2016 г. 
по подмярка 19.2  
„Прилагане на опе-
рации в рамките на 
стратегии за Воде-
но от общностите 
местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от 
общностите местно 
развитие„ от Про-
грама за развитие 
на селските райони 
2014 – 2020 г. склю-
чен между СНЦ 
„МИГ – Белово, 
Септември, Велин-
град”, седалище и 
адрес на управление 
: гр. Белово, ул. „Ор-
фей“ № 2а, ЕИК по 
БУЛСТАТ 175869896 
и Управляващ ор-
ган на Програмата 
за развитие на сел-
ските райони за пе-
риода 2014 – 2020 
г., Управляващия 
орган на оператив-
на програма „Ино-
вации и конкурен-
тоспособност” за 
периода 2014 – 2020 
г. и Управляващия 
орган на оперативна 
програма „Развитие 
на човешките ресур-
си” за периода 2014 
– 2020 г.

Определяне на 
директорите на учи-
лища на територия-
та на община Белово 
за второстепенни 
разпоредители с бю-
джетни кредити.

Определяне на 
директора на ДГ 
„Щурче” – гр. Бело-

во за второстепенен 
разпоредител с бю-
джетни кредити.

Работата на По-
стоянната комисия 
по следприватиза-
ционен контрол към 
Общински съвет – 
Белово.

Програма за 
управление на об-
щина Белово за ман-
дат 2019 - 2023 г.

Учредяване на ед-
нолично търговско 
дружество с ограни-
чена отговорност.

Поемане на дъл-
госрочен  дълг – 
временен безлихвен 
заем от централния 
бюджет по реда на 
чл. 103, ал. 1 от За-
кона за публичните 
финанси.

Приемане на 
Програмата за 2020 
г. по изпълнение 
на Стратегията за 
управление и разпо-
реждане с общинска 
собственост в об-
щина Белово през 
периода 2019 – 2023 
г. 

Приемане на 
Стратегия за упра-
вление и разпореж-
дане с общинска 
собственост в об-
щина Белово през 
периода 2019 – 2023 
г. 

Приемане на бю-
джета за 2020 г. на 
община Белово.

Приемане на Биз-
нес – план на „ВиК – 
Белово“ ООД

П р е д о с т а в я н е 
на имоти, частна и 
публична общин-
ска собственост за 
нуждите на проект: 
„Модернизация на 
железопътна линия 
София – Пловдив“.

147 години от гибелта на Апостола 
на свободата Васил Левски

Стартираха нови проекти

Акценти 
от решенията 

на ОбС - Белово 
м. ЯНУАРИ 2020 г.

народ. В днешния 
празник пожелавам 
на всички вас здра-
ве, много енергия, 
воля и висок дух, 
за да е успешен дел-
никът, за да градим 
заедно по-добро бъ-
деще, за да остават 
децата ни тук и да 
се гордеят с всич-
ки нас“, каза още в 
поздравителното си 
слово президентът 

Радев.
Официални гос-

ти на празника бяха 
и народни предста-
вители от 44-то На-
родно събрание, г-н 
Стефан Мирев – об-
ластен управител на 
област Пазарджик, 
г-н Стефан Якимов – 
председател на ОбС 
Белово, инж. Дими-
тър Манолов – пре-
зидент на КТ „Под-
крепа”, общински 

съветници, кметове 
на общини и кмет-
ства, представите-
ли на политически 
партии, директори 
и управители на об-
ластни и общински 
институции. 

Венци и цветя от 
гостите и жителите 
на Община Белово 
бяха поднесени пред 
паметника на осво-
бодителите. По тра-
диция празничния 

огън запали кметът 
на общината - инж. 
Костадин Варев. Не-
бето над Белово се 
освети от тържест-
вена заря.

Концерта откри 
Фолклорен танцов 
ансамбъл „Беловче“, 
а градусът на праз-
ничното настроение 
бе повдигнат от пе-
виците Росица Пей-
чева и Рени. 

142 години от Освобождението 
на Белово и беловския край

(продължение от стр. 1)
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С три големи съ-
бития отбелязаха бе-
ловци 50-годишния 
юбилей на града си, 
организатори на съ-
битията са Община 
Белово и културните 
институции в града. 

Официално го-
дишнината бе от-
белязана на 14 ок-
томври 2019 г. с 
тържество на град-
ския площад. 

Ученици от СУ 
„Ал. Иванов – Ча-
пай“, под ръковод-
ството на госпожите 
Ваня Ценова и Донка 
Стефанова, рецити-

раха стихове на бе-
ловски поети и пяха. 

За музикалната 
програма се погри-
жи г-н Николай Ти-
теряков, преподава-
тел по музика.

П р и в е т с т в и е 
към присъстващи-
те граждани и гости 
поднесе кметът на 
община Белово, инж. 
Костадин Варев. В 
него той подчерта, 
че в този празни-
чен ден са вплетени 
минало и настоя-
ще, борческият дух, 
пословичното тру-
долюбие и днешна-

та предприемчивост 
на беловци, които 
са повод за гордост 
и изрази признател-
ността и уважението 
си към хората, които 
с труда си утвържда-
ват Белово като кра-
сив и съвременен 
български град.

Народният пред-
ставител Даниела 
Малешкова поздра-
ви беловци с юбилея 
с кратко, емоцио-
нално слово, в което 
изтъкна перспекти-
вите, които има гра-
дът ни и завърши с 
пожелание за здраве 

и благополучие.
По случай юби-

лея бе открита Фо-
то-док у мен т а лна 
изложба „Белово – 
история в образи“. 
При откриването тя 
бе представена от 
автора си - С. Попо-
ва – директор на ИМ 
Белово. 

Изложбата е раз-
положена по стъл-
бите към квартал 
„Разсадника“, чие-
то подпокривното 
пространство е про-
ектирано като мяс-
то за експозиции и 
градски празници – 

една изключителна 
идея за оформяне на 
място за културни 
събития. 

Дванайсетте пана 
представят в снимки 
и документи основ-
ните моменти от ис-
торията на града, от 
неговото формиране 
като населено място 
до днешния ден.

По случай 50 го-
дини от обявяване-
то на Белово за град, 
Община Белово и 
културните институ-
ции в града, обявиха 
конкурси за учени-
ческа рисунка, есе и 

стихотворение „Бе-
лово – моят любим 
роден град“.

Като край на 
празничните дни, 
на 18 октомври в 
Исторически музей 
- Белово, бе открита 
изложба от учени-
ческите рисунки и 
произведенията на 
наградените учас-
тници в конкурсите.

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.

Малката пианист-
ка Никол Генева, от 
школата по пиано 
към Общински дет-
ски комплекс – Бе-
лово, с преподавател 
Галина Петрова, взе 
участие в 45-тото 
издание на Между-
народния фестивал 
„Зимни музикални 

вечери - Проф. Иван 
Спасов“ – Пазар-
джик.

 Той се проведе 
от 23 до 26 януари 
в концертна зала 
„Маестро Г. Атана-
сов“ под патронажа 
на кмета на града 
Тодор Попов.

 Нова линейка по-
лучи ФСМП – Бело-
во, придобивката е 
част от изпълнение-
то на големия ин-
вестиционен проект 
за модернизиране на 
спешната помощ. 

В рамките на 
същия проект, ос-
вен осигуряване на 
400 нови линейки, 
ще бъдат модерни-
зирани всички 27 
центъра за спешна 
медицинска помощ 
и 176 филиала към 

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 

ще бъдат осигурени 
и специализирано 
медицинско оборуд-
ване и обзавеждане 
на всички обекти от 
системата на спешна 
медицинска помощ.

По случай праз-
ника на град Белово, 
на 12 януари се про-
веде индивидуален 
турнир по шахмат за 
мъже с участието на 
представители от гр. 
Костенец, с. Косте-
нец, гр. Ихтиман ,гр. 
Пазарджик, София, 
гр. Септември, До-

лна баня и Белово.
Крайно класира-

не: І място - Кирил 
Димов – Пазарджик; 
ІІ място - Спас Чалъ-
ков гр. Септември; 
ІІІ място - Стоян 
Николов гр. Пазар-
джик. 

Награда за най-
млад шахматист 

на турнира получи 
Станислав Делков 
Тошкин от гр. Па-
зарджик на 8 г., а 
за най-възрастен - 
Славчо Тонев – гр. 
Костенец. 

На призьорите 
бяха раздадени па-
рични и предметни 
награди.

Миглена Геор-
гиева Паничарова 
завършва средното 
си образование в 
СУ гр. Белово през 
2015 година, като тя 
е с най-висок успех 
на матурата по бъл-
гарски език и лите-
ратура, за периода 
в който се провежда 
такава. 

Миглена учи в 
Стопански факултет 
на ТУ София в спе-
циалност „Публич-
на администрация“ 
По време на следва-
нето си тя участва в 
осем научни конфе-
ренции с публика-
ции в съавторство с 
изявени научни ра-
ботници.

Завършва бака-
лавърска степен 
през 2019 година. 
На церемонията, 
която се проведе на 
21.02.2020 година в 

ТУ, тя бе наградена 
с грамота за отличен 
успех от Деканското 
ръководство на Сто-
пански факултет  и 
със златен медал и 
грамота от Акаде-
мичното ръковод-
ство на Техническия 
университет.  В мо-
мента г-ца Панича-
рова продължава 
образованието си в 
магистърска степен 
по „Стопанско упра-
вление – управление 
на персонала.

Община Белово бе 
част от инициатива-
та на Министерство-
то на туризма „Денят 
за вас“. Емблематич-
ни културно-исто-
рически и туристи-
чески обекти в града 
посрещаха гости без 

такси на 21 февруа-
ри.

В петък врати от-
вори Историческият 
музей в Белово, къде-
то гостите и жители-
те на града разгледаха 
експозицията „Архе-
ология – Белово“. С 
вход свободен бяха и 
Килийното училище 

в село Аканджиево 
от XIX век, където са 
изложени автентич-
ни учебни пособия, 
и Къщата музей на 
Александър Пипон-
ков–Чапай в село 
Дъбравите. За всич-
ки желаещи да посе-

тят двете села беше 
организиран транс-
порт. 

Белово е от общи-
ните, които прохож-
дат в туризма, затова 
и такива инициативи 
са полезни, дори ко-
гато посетителите са 
представители само 
на местната общност.

Общината участва в проекта 
за популяризиране 

на културно-историческото 
наследство 

СЪС ЗЛАТЕН МЕДАЛ  
ЗАВЪРШИ БАКАЛАВЪРСКА 

СТЕПЕН  ВИПУСКНИК
НА СУ „АЛ. ИВАНОВ-ЧАПАЙ“

Нова придобивка
 за Спешна помощ 

в Белово

Изява на наша пианисткаТурнир по шахмат

Юбилейния брой 
можете да прочетете 
в електронен вариант 

на страницата 
на Община Белово.

Снимка: Борис Манев



За поредна го-
дина на 1  февруа-
ри, Сдружението 
на беловските ви-
нопроизводители  
почете празника 
Трифоновден. След 
традиционното за-
рязване и освещава-
не на лозовите ма-
сиви при „Топлата 
вода”, последва де-
густация на бели и 
червени вина. Ини-
циативен комитет 
класира две първи, 
две втори и две тре-
ти места.

І място  получи-
ха 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 из-
вършено от Еленко 
Ветренски. В кон-
курса за най-добро 
вино участваха 14 
човека с домашно 
произведени вина. 
I място - Иван Кьо-
сев, II място - Дей-

вид  Хелъс (англи-
чанин, достойно 
усвоил майсторълка 
за производство на  
хубаво българско 
вино),  III място зае 
Георги Коцев.

  На 14 февруа-
ри с. Мененкьово 
отбеляза празни-
кът на винарите и 
лозарите Трифон 
Зарезан. Гости на 
тържеството бяха:  
народната предста-

вителка от полити-
ческа партия ГЕРБ 
–Даниела Малеш-
кова, Областният 
управител – Стефан 
Мирев, председате-
лят на ОбС – Белово 
– Стефан Якимов, 

общински съветни-
ци и други.

 „Да са пълни бъч-
вите във всеки дом в 
с. Мененкьово и да 
се вдигат наздрави-
ци само по-хубави 
поводи”, пожела на  
мененкьовци депу-
татката Даниела Ма-
лешкова.

Кметът на село-
то Румен Иванов 
приветства всички 
гости и жители на 

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

та „Дъбето”. В праз-
ничната програма 
участваха: Оркес-
тър „Гайдари”, деца-
та от вокална група 
„Феникс” към Об-
щински детски ком-
плекс - 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 Ленгаро-
ва и III място Ангел 
Илиев –Додов.

На 14 февруари с. 
Аканджиево праз-
нува Трифоновден. 
Гости на тържество-
то бяха кметицата 

на с. Голямо Белово 
Ели Илчева и женска 
фолклорна група от 
с. Момина Клисура. 
Жители и гости из-
пълниха ритуала по 
зарязването на ло-
зята,  в празничната 
програма участваха 
жените от местна-
та фолклорна група 
„Славей” и гостен-
ките от с. Момина 
Клисура. В конкурса 
за най-добро вино 

първите три места 
за червено вино взе-
ха: І място Георги 
Георгиев, ІІ място 
Красимир Бошев, ІІІ 
място Георги Дур-
гов, а за бяло вино:  
І място Васил Кули-
нов, ІІ място Петко 
Митев, ІІІ място Ан-
гел Тонов.

В с. Момина Кли-
сура Трифон Заре-
зан бе отбелязан 
на 15-ти февруари, 
съвместен празник 
на женското друже-
ство в селото, пен-
сионерския клуб и 
читалището. Учас-
тниците в конкурса 
за най-добро вино 
бяха 15. Изцяло жен-
ски беше съставът 
на първата тройка 
винопроизводите-
ли: І място зае Вене-
та Александрова, ІІ 
място Йорданка Ма-
гаранова и ІІІ място 
Стефка Огнянова. 
Останалите 12 уча-
стиници получиха 
награди за достойно 
представяне. 
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Всички села от общината отбелязаха Ба-
бинден, 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. Акан-
джиево също 11 – 5 момичета и 6 момчета. 
Да са живи и здрави всички новородени 
жители на община Белово!

Бабинден 2020 г.

АканджиевоМомина клисура

кв. „Благой Захариев“

Габровица Мененкьово

Голямо Белово

Сестримо

Дъбравите

ТРИФОН ЗАРЕЗАН


