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По традиция и тази година в навече-
рието на своя празник жители и гости на 
общината се събраха на централния пло-
щад „Освобождение“, за да изразят своя-
та почит и признателност към загиналите 
руски, финландски и украински воини.

Кулминацията на празника беше тър-
жествената проверка /заря/ с участието 
на 68 бригада „Специални сили“ гр. Пло-

вдив с командир бригаден генерал Явор 
Матеев. 

Почетният строй на войниците прие 
Председателят на Народното събрание – 
г-жа Караянчева.

Тържеството започна с ритуалното 
вдигане на знамената на Република Бъл-
гария и Община Белово от Кмета на об-
щината – инж. Костадин Варев и Пред-
седателя на Общински съвет-Белово 
– Васил Савов. Свещеници от общината 

отслужиха празничен водосвет за здраве 
и благоденствие. 

Официални гости на празника бяха: 
г-жа Цвета Караянчева – Председател на 
44-тото Народно събрание на Република 
България, Народните представители от 
Парламентарната група на „ГЕРБ“ – Дани-
ела Малешкова и Димитър Гечев, Народ-
ният представител от Парламентарната 

група на БСП – Надя Клисурска-Жекова, 
Областният управител на област Пазар-
джик - Стефан Мирев, Началникът на Во-
енно окръжие Пазарджик - подполковник 
Петър Петров, Директорът на областна 
дирекция „Земеделие“ Пазарджик - Стоян 
Траянов, Директорът на „Инспекция по 
труда“ - гр. Пазарджик - Димитър Тър-
пов, Директорът на „Регионална дирек-
ция на горите“ - Пазарджик - Ангел Куз-
манов, Председателят на ПП „Движение 

Гергьовден“ - Драгомир Стефанов, Пред-
седателят на младежката организация на 
„Движение Гергьовден“ - Даниел Пару-
шев, Председателят на СРС „Подкрепа“ 
Пазарджик - Никола Минчев, общински 
съветници, кметове на кметства, ръково-
дители на обществени институции на те-
риторията на Община Белово.

Венци и цветя от гостите и жителите на 

Община Белово бяха поднесени пред па-
метника на освободителите. По традиция 
празничния огън запали кметът на общи-
ната - инж. Костадин Варев, съпроводен 
от своите официални гости. 

Небето над Белово се освети от тър-
жествена заря. 

За доброто настроение на всички се по-
грижиха – Глория, Николина Чакърдъко-
ва, Боби Шапков и Неврокопски танцов 
ансамбъл.

По време на тър-
жеството за от-
белязване на 141 
години от Освобож-
дението на Белово 
и празника на гра-
да, председателят на 
Народното събра-
ние Цвета Караян-
чева се обърна към 
присъстващите с ду-
мите да помнят, че и 
днес е нужно да бъ-
дем единни, да има-
ме общонационални 
цели, защото градим 

нова България – 
свободна, демокра-
тична, равноправна, 
част от голямото се-
мейство на европей-
ските народи. 

„Датата 14 януари 
1878 година е особе-
но важна за поколе-
ния българи от Бе-
ловския край. 

Всяка година на 
тази дата ние сме 
длъжни да сведем 
глави в знак на по-
чит към всички оне-
зи, които с кръвта, 
подвига и саможерт-
вата начертаха пътя 
на връщането на 
България на картата 
на светска Европа.

Длъжни сме да си 
спомним правота-
та на оня пламенен 

мечтател – Тодор 
Каблешков, няко-
гашен телефонист 
от Беловската гара 
на Баронхиршова-
та железница, който 
дръзна да напише 
апела на национал-
ната ни революция с 
кръвта на потисни-
ка и да изрече думи-
те: „Не в куршума на 
кремъклийката се 
надявах, а в гърмежа 
й“, който трябваше 
да стигне до ушите 
на Европа.

Длъжни сме да 
помним делото на 
големия беловски 
българин, Пелаго-
нийския митропо-
лит – Евстатий Пе-
лагонийски, който 
посвети душата си 

на свободата на ма-
кедонските българи 
и до края на дните 
си разбираше същ-
ността на цялата си 
житейска и духовна 
дейност като приз-
вание за независи-
мостта и свободата 
на България и на 
правото й да бъде 
повикана на държа-
вен и самостоятелен 
живот.

Длъжни сме да 
помним винаги бой-
ния дух на войво-
дата – Георги Бен-
ковски, който тук 
даде надежда и воля 
за борба не само на 
изстрадалите бе-
ловски българи, но 
дори и на свободо-
любивите далматин-

ци, тръгнали с хвър-
коватата му чета.

Длъжни сме да 
помним завета му, 
че да сочиш смър-
тта за родината като 
свят дълг на въста-
ника, е себеотрица-
ние. Да смяташ зан-
дана и бесилката за 
позор – е гордост, 
да питаш – кой не е 
умрял с героизъм, да 
отхвърлиш всички 
изкушения, когато 
си богат, е святост, 
но да искаш да ум-
реш за свободата на 
толкова милионен 
народ, когато си 
млад, е предопреде-
ление.

Нека миналото 
бъде наша опора и 
спойка, нека негови-

те герои са нравстве-
ния ни ориентир, а 
техните завети, наш 
неотменим дълг”.

„Нека днешния 
ден бъде тържество 
на силния дух, на 
любовта към оте-
чеството и на вяра-
та, че бъдещето ще 
донесе радост и бла-
гополучие”.

„Въпреки труд-
ностите, с трудолю-
бието, упоритостта 
и постоянството 
си, вие ще откриете 
нови хоризонти за 
развитието на Бело-
во като модерна и 
просперираща об-
щина“, допълни още 
Караянчева.

141 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА БЕЛОВО И БЕЛОВСКИЯ КРАЙ

 Цвета Караянчева с апел към беловци

Общинска администрация-Белово Ви уведомява, че няма промяна в размера 
на данъците и таксите, и на цената на питейната вода за 2019 г.
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Водещ: 
Г-н Варев, тър-

жествено беше от-
бчелязана годишни-
ната. Не липсваха 
важни гости. Разка-
жете ни малко пове-
че?

Костадин Варев: 
Това е може би 

най-значимата дата 
за целия Беловски 
край. Както обикно-
вено, всяка година 
на тази дата много 
тържествено с учас-
тието на много от 
моите съграждани 
подготвяме, про-
веждаме и всички 
участваме в този 
празник. 

Различното тази 
година е, че нашият 
празник беше ува-
жен от най-висо-
ко държавно ниво. 
Присъстваше на на-
шия празник пред-
седателят на Народ-
ното събрание на 
Република Бълга-

рия госпожа Цвета 
Караянчева. Освен 
това имахме удо-
волствието с нас да 
бъдат и част от пред-
ставителните роти 
от силите за специ-
ални операции на 
Българската армия, 
начело с бригаден 
генерал Явор Ма-
теев. Усети се голя-
мата тържественост 
на празника, като по 
мое мнение и това 
на всички гости, на 
моите съграждани, 
се получи един из-
ключително хубав 
празник, в който не 
липсваше нищо.

Водещ: 
Д е й с т в и т е л -

но датата е сред 
най-важните съ-

бития и отбеляз-
вания в културния 
календар. Говорейки 
си обаче за култура, 
вече може да се пох-
валите с една друга 
важна новина, свър-
зана с Историче-
ския музей. От кога 
всъщност се работи 
по тази идея?

Костадин Варев: 
Сегашната уп-

равителка на досе-
гашната ни музей-
на сбирка госпожа 
Севда Попова с тър-
жественост обяви 
пред сесия на Об-
щински съвет, че от 
декември месец Об-
щина Белово вече 
има общински ис-
торически музей. Тя 
спомена, че от 93 г. 
всички беловци са 
желали и са се бори-
ли за такъв статут 
на нашата музейна 
сбирка. От декември 
месец 2018 г. това 
вече е факт. 

Община Белово 
има Исторически 
музей. 

Водещ: От кул-
турните въпроси 
преминаваме към 
други също важни за 
Общината. В края 
на миналата годи-
на бяхте на етап 
довършителни дей-
ности по подмяна 
вътрешната во-
допроводна мрежа, 
включително и за 
един от кварта-
лите ви. На какъв 
етап са тези про-
цедури към днешна 
дата? 

Костадин Варев: 
Да, наистина. 

Към днешна дата 
мога да отчета, че 
освен довършва-

нето на вътрешна 
водопроводна мре-
жа и довеждащия 
водопровод за кв. 
„Малко Белово“ е 
приключен. При-

ет е от приемателна 
комисия на 17 де-
кември 2018 г. Ние 
успяхме да възста-
новим общинския 
път в с. Сестримо, 
който е единствен 
като достъп до ВЕЦ 
„Сестримо“. Успях-
ме миналата година 
да довършим въз-
становяването на 
изгорялото ни чи-
талище „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в с. 
Мененкьово, което 
вече е действащо, с 
оборудвана библио-
тека с над 10 хиляди 
тома книги, дарение 
от цялата страна. 
Направихме ремонт 
на над 11 улици в 
кв. „Малко Бело-
во“, който ремонт 
продължава още от 
първите дни на тази 
година. Миналата 
година успяхме да 
довършим изграж-

дането на спортна 
площадка с изкуст-
вена трева в с. Акан-
джиево. В същото 
село направихме 
спортна площадка 

с уреди за открито. 
Направихме спорт-
на площадка с фит-
нес уреди на открито 
и в с. Голямо Белово. 
Ремонтирахме ле-
карския кабинет в с. 
Голямо Белово. На-
правихме нов лекар-
ски кабинет и нов 
зъболекарски каби-
нет в с. Сестримо. 
Ремонтирахме двор-
ното пространство 
и площадката за 
игра в детската гра-
дина на Сестримо. 
По отношение на со-
циалните дейности 
държа да отбележа, 
че ние продължа-
ваме да поддържа-
ме чрез програмата 
„Топъл обяд“ дос-
тавките всеки ден 
на над 250 наши съ-
граждани безплатен 
обяд, включително 
и още 150 клиенти 
на социален патро-

наж. Около 75 чове-
ка в неравностойно 
положение, жители 
на нашата Община, 
ползват и в момента 
асистенти. От сеп-
тември месец 2018 г. 
спечелихме проект, 
чрез който реали-
зирахме общинско 
предприятие „Со-
циално предприема-
чество“, в което на-
мериха възможност 
да се трудят около 
26 наши безработни 
съграждани. Позво-
лявам си да споделя, 
че в момента чрез 
проект, който спе-
челихме Държавен 
фонд „Земеделие“ 
започна ремонтът 
на най-голямото 
ни детско заведе-
ние – детска гради-
на „Щурче“, който 
включва и доставка 
на ново оборудва-
не както за спални-
те, така и за зани-
малните. Същият 

проект предвижда 
цялостно подмя-
на на кухненското 
оборудване. Започ-
на реализацията на 
нашия проект като 
част от този на Ре-
гионалното сдруже-
ни за управление на 
отпадъците „Ком-
постираща инста-
лация“. В процедура 
сме в момента за из-
бор на изпълнител 
за саниране на чети-
ри наши читалища и 
две селски училища 
в Мененкьово и в с. 
Сестримо. В момен-
та сме в процедура 
на избор и на изпъл-
нител на още някол-
ко наши общински 
проекта, за които 
ще мога да споделя с 

вас, след като имаме 
сигурност и имаме 
избран изпълнител. 

Водещ: 
Очевидно много 

работа е свърше-
на през тези пър-
ви дни от новата 
година, както и в 
края на миналата. 
Да разбираме ли, че 
социалните, инфра-
структурни теми 
остават приори-
тетни за вас и през 
тази година? 

Костадин Варев: 
Нещо повече. 

По отношение на 
инфраструктурни-
те проекти, имал 
съм възможността 
да споделям с вас, 
че Общината има 
пълна проектна го-
товност за всички 
населени места, къ-
дето не е сменена 
вътрешната водо-
проводна мрежа. В 
момента освен, че те 
са актуализирани, 

ние изиграхме вече 
две обществени по-
ръчки в желанието 
да изберем изпъл-
нител. Тече и трета, 
с което ние ще има-
ме избрани изпъл-
нители за смяната 
на всички водопро-
води по населени-
те места. Това ни е 
един от основните 
приоритети. Реша-
ването на този про-
блем след това ще 
ни даде възможност 
да се съсредоточим 
върху изграждането 
на наземната инфра-
структура, а именно 
улици, тротоари, ос-
ветление и всичко 
останало. 

Виктория Месро-
бович-Кувенджиева

Общината има пълна проектна готовност 
за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа

/Из интервю на кмета на Община Белово - инж. Костадин Варев, 
пред радио „Фокус“/

Исторически музей  - гр. Белово

Водопровод - кв. Малко Белово

ДГ „Щурче“  - гр. Белово 

Спортна площадка - с. Аканджиево
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В края на месец 
декември 2018 г. в за-
седателната зала на 
община Белово, по 
случай настъпващи-
те коледни празни-

ци, бе организирана 
и проведена среща 
на изявени спор-
тисти, заслужили 
майстори на спорта, 
треньори и ветера-
ни  от общината в 

различни спортни 
направления  /фут-
бол, волейбол, бор-
ба, джудо, модерен 
петобой, фехтовка, 
лека атлетика, ху-

дожествена гимнас-
тика, спортна гим-
настика, канадска 
борба, планинско 
колоездене, тенис на 
корт, тенис на маса, 
шахмат, спортен ту-

ризъм/ под надслов: 
„За принос и разви-
тие в спорта“.

Бяха наградени с 
медал на общината 
общо 50 спортисти. 

Майсторът на 
спорта – балкански, 
европейски и све-
товен шампион по 
вдигане на тежести, 
почетен гражданин 

на община Белово 
— Владимир Пенев, 
дари колекцията си 
от медали на Музей-
на сбирка „Атанас 
Хрисчев“ гр. Белово.

Поздрав към при-
състващите бяха 
изпълненията на 
младите таланти от 
Вокална група „Фе-
никс“ към Детски 

комплекс гр. Бело-
во и Детски танцов 
състав „Беловче“.

С ъ п ъ т с т в а щ о 
събитие на среща-
та бе изложбата за 

постиженията на 
спортисти от об-
щината в миналото 
и днес, подготвена 
от ст. спец. „Музей-
но дело“ Севдалина 

Попова.
Организаторите 

– Община Белово и 
Ангел Стоев — ст. 
спец. „Спортни бази 
и спорт за всички“, 

се надяват поставе-
ното начало на тази 
инициатива да стане 
традиция за бъдещи 
срещи на спорти-
стите от общината.

На 20. ХІІ. 2018 г., 
Общинският съвет 
на Община Белово 
със свое Решение № 
619 /20. ХІІ. 2018 г., 
взето по предложе-
ние на кмета на Об-
щината, инж. Коста-
дин Варев, създаде 
общински културен 
институт – Исто-
рически музей, гр. 
Белово. Общински-
ят музей се създава 
и ще осъществява 
дейността си въз ос-
нова на културните 
ценности от Музей-
на сбирка „Атанас 
Хрисчев“. 

Основите на му-
зейното дело в Бело-
во са поставени през 
далечната 1928 г. от 
Димитър Иванов 

Ников, роден в Голя-
мо Белово. С група 
от млади голямобе-
ловци той предпри-
ема събирателска 
дейност за създава-
не на музей в село-
то. В тази дейност е 
насърчаван и под-
помаган от големия 
български етнограф 
– проф. Христо Ва-
карелски. След като 
през 1934 г-н Ни-
ков се преселва в 
Пловдив, музейната 
дейност е прекъсна-
та. През 60-те годи-
ни на ХХ в. завър-
шилият история в 
СУ, Атанас Хрисчев, 
започва широкома-
щабна събирателска 
и изследователска 
дейност, в резултат 

на която се събират 
ценни сведения за 
богатата история на 
беловския край и се 

регистрира музейна 
сбирка. 

Белово има своя 
Исторически музей 
– една голяма стъп-
ка към издирването, 
съхраняването и по-
пуляризирането на 
историята на града 
и всички населени 

места в общината. 
Създаването на му-
зейна институция 
не е дело за инди-

видуални играчи – 
това е инициатива, 
както на общинско-
то ръководство и ад-
министрация, така и 
на цялата общност 
от хората на района. 
Кметът на община-
та-инж. Костадин 
Варев, председате-

лят на Общинския 
съвет - г-н Васил Са-
вов, целият Общин-
ски съвет на град 
Белово, бяха едино-
душни по въпроса, 
че е дошъл момен-
тът, градът да има 
своя исторически 
музей. С мотивира-
но предложение до 
МК за преобразу-
ване на съществу-
ващата историче-
ска музейна сбирка 
„Атанас Хрисчев” в 
Общински истори-
чески музей, те по-
лучиха подкрепата 
на Министерство 
на културата и на-
правиха възможно 
развитието на нов 
културен институт 
в града ни. 

Нека си припом-
ним и защо е важен 
музеят – той е място 
за памет, културно 
пространство за уче-
не и възпитание по 
специфичен начин, 
за научни изследва-
ния на миналото и 
не на последно мяс-
то за подпомагане 
на развитието на 
туризма в община-
та ни. Да ни е чес-
тит – да представя 
достойно история-
та ни, да възпитава, 
изучава и показва 
културно-истори-
ческите ценности и 
традиции на хората 
от Община Белово!

Севдалина Попо-
ва - ст.спец. „Му-
зейно дело“

В чест на Праз-
ника на града, се 
проведе Общин-
ски турнир по шах-
мат, организиран 
от Община Белово 

и „Спортни бази и 
спорт за всички“, с 
участието на отбо-
рите на с. Костенец, 
гр. Долна баня, гр. 
Костенец, гр. Со-

фия, гр. Септември, 
с. Мененкьово и гр. 
Белово.

Крайно отборно 
класиране:

І място – гр. Сеп-
тември – купа, па-
рична премия и гра-
мота.

ІІ място – гр. До-
лна баня – купа, па-
рична премия и гра-
мота.

ІІІ място – гр. Со-
фия – купа, парична 
премия и грамота. 

БЕЛОВО ИМА СВОЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Отличия и награди за спортистите от община Белово

Общински турнир 
по шахмат

Продават се имоти в курорт 
„Чаира“ и м. „Свети Георги“

Община Белово уве-
домява, че съгласно 
одобрени ПУП се из-
вършват продажби на 
незастроени имоти в 
курорт „Чаира“ и мест-
ността „Св. Георги” в 
землището на с. Сес-
тримо. Собствениците 
на законно построени 
сгради в курорт „Чаи-
ра“ и местността „Св. 
Георги” могат да за-
купят земята на отре-
дения им урегулиран 
поземлен имот след по-
даване на заявление до 

кмета на общината. 
За повече информа-

ция:  тел. 03581/2773
/вътр.116/
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Бабинден се 
чества официално 
от 1951 г. на 8 януа-
ри. С въвеждането 
на Грeгорианския ка-
лендар през 1916 г., 
датата се измества с 
13 дни напред. Бъл-
гарската православ-
на църква приема 
тази промяна през 
1968 г. Така се стига 
до отбелязването на 
Бабинден на две раз-
лични дати, според 
двата календара — на 
8 януари (денят след 
Ивановден по цър-
ковния календар) и 
на 21 януари, който 

се празнува по граж-
данския календар и 
като Ден на родил-
ната помощ. В деня 
на празника се отда-
ва почит на хората, 
допринесли за разви-
тието на родилната 
помощ в България. 

Според народния 
обичай, на този ден 
се засвидетелства 
уважение към жени-

те, които „бабуват“ 
на родилките. Май-
ките с деца от една до 
тригодишна възраст 
отиват в къщата на 
„бабата“ със сапун и 
нова кърпа, за да й 
полеят да се измие. 
„Бабата“ връзва на 
ръцете на децата, 
които е изродила, 
червено и бяло конче 
за здраве. После из-
мива лицата им, за-
щото се вярва, че на 
този ден водата, ми-
нала през бабините 
ръце, има пречиства-
ща сила. 

Обичаят е жив и 

до днес и се свърз-
ва с благодарността 
към жените, готови 
да окажат така необ-
ходимата акушерска 
помощ  във всеки 
дом. Традиционното 
измиване на ръцете 
символизира хигие-
ната, която е трябва-
ло да се спазва и била 
от изключителна 
важност за успешно-

то раждане и здра-
вето на детето. Днес 
празникът е загубил 
голяма част от об-
редността си, но тра-
дицията все още пази 
от по-възрастните 
хора, които отбеляз-
ват празника с много 
веселие!

 Жителите от 
почти всички населе-
ни места в общината 
отпразнуваха Деня 
на родилната помощ 
или още Бабинден 
с много песни и иг-
риви народни хора. 
Както всяка година 
на този празник мла-
дите майки поляха на 
бабите, а те от своя 
страна почерпиха 
гостите на празника 
с вкусни питки и ба-

ници. 
Село Голямо Бело-

во отпразнува праз-
ника Бабинден по 
традиция на 8 януа-
ри. Групата за автен-
тичен фолклор към 
Народно читалище 
„Тодор Каблешков” 
пресъздаде обичая за 

Бабинден, а младите 
майки от селото по-
ляха на свекървите 
си на реката, както е 
обичаят.На дечица-
та беше вързан чер-
вен конец с парич-
ки, за да са здрави и 
късметлии.  На този 
ден е традицията е 
къпането за здраве 
в ледените води на 
реката. Празникът 
продължи с народно 
веселие, греяно вино 

и питка с мед.
Останалите села 

от община Белово от-
белязаха празника на 
21 януари. 

В с. Мененкьово 
родените през изми-
налата година деца 
са 6. Най-млада е 
майката на малката 
София Генка Стан-
чева. Тя поля вода 
на лекарката на се-
лото д-р Любка Па-
шова. На празника 
присъстваха кметът 
на община Белово – 
инж. Костадин Варев 
и г-жа Анета Кечева 
– директор дирекция 

„СА” в общината. 
В с. Дъбравите 

женската певческа 
група НЧ „Алек-
сандър Иванов Пи-
понков – Чапай“ 
представи ритуала 
„Поливка“. Търже-
ството продължи с 
кратка програма на 
Женската певческа 
група, с почерпка и 
музика.

С обичая „Полив-
ка“ започна и праз-
никът в с. Сестримо. 
Гости на празника 
бяха инж. Костадин 
Варев – кмет на Об-
щина Белово, пред-
седателят на Общин-
ския съвет г-н Васил 
Савов, г-н Стефан 
Якимов – общински 
съветник, г-жа Нен-
ка Тодорова-предсе-
дател на НЧ „Искра“- 
с. Сестримо и кметът 
на селото г-н Стефан 
Джамов, който от-
кри тържеството. В 
селото през годината 
са родени 11 деца, за 

които бяха подготве-
ни подаръци от кме-
та на община Белово 
и председателя на 
Общински съвет-Бе-
лово. Програмата за 
празника включваше 
изпълнения Танцова 
формация „Белме-
кен“ -Сестримо. Тър-
жеството завърши с 
огън, греяно вино и 
вкусна пита.

През последния 
месец на изминала-
та година на офи-
циална церемония 
на 38-ия Синдика-
лен съвет на СБУ в 
Парк-хотел „Мос-
ква“ гр. София бе 
присъдена награ-
дата „Кмет на годи-
ната-2018“ на инж. 
Костадин Варев – 
Кмет на Община Бе-
лово. 

Той беше отличен 
с грамота и плакет 
за постигнати висо-
ки резултати в съв-

местната дейност 
със Синдиката на 
българските учите-
ли през 2018 г. и ли-
чен принос в разви-
тието на социалното 
сътрудничество със 
СБУ.

Наградата бе връ-
чена лично от Пред-
седателя на СБУ 
Янка Такева и Ми-
нистъра на образо-
ванието Красимир 
Вълчев.

„Белово – градът 
на трите планини” е 
заглавието  на съв-
местното предаване 
на Радио „Фокус“ – 
Пазарджик и Общи-
на Белово. Основни 
акценти в предава-
нето са: развитието 
на общината, рабо-
тата по проекти и 
това, което предстои 
през новата 2019 го-
дина; как се работи 
за популяризиране 
на историческите и 
културните забеле-
жителности, нами-
ращи се на нейна те-
ритория.

Ще бъдат вклю-

чени интересни 
теми от историята 
на града и селищата 
от Беловския край. 
Слушателите ще по-
лучават актуална 
информация по раз-
лични обществено 
значими проблеми.

Предаването „Бе-
лово – градът на 
трите планини“ се 
излъчва всяка сряда 
по Радио „Фокус“ – 
Пазарджик от 15.00 
до 16.00 часа. 

Телефоните за 
връзка със студиото 
са: 0885 606692 и 034 
420020. 

Водещ на преда-
ването е Ваня Нико-
лова.

Радио „Фокус“ се 
излъчва на терито-
рията на цяла Бъл-
гария на 95.9 MHz. 

Всички регионал-
ни програми на ра-
диото са достъпни в 
Интернет.

Награда за кмета 
на Община Белово 

от Синдиката 
на българските учители

Всяка седмица 
в ефира 

на радио „Фокус“ 
- Пазарджик – 

предаване 
за Белово

Бабинден в Община Белово


