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По
традиция
всяка година на 14
януари жителите и
гостите на община
Белово празнуват
Освобождението на
Белово и беловския
край на централния

143 години от Освобождението
на Белово и беловския край

площад със запалване на традиционния огън, почерпка
за всички с питки и
греяно, подсладено
вино.
Поради обявената
извънредна

епидемична обстановка в страната,
тази година Празникът на град Белово беше отбелязан скромно, при
спазване на всички
противоепидемич-

ни мерки. Беше отслужен
водосвет
за здраве и благоденствие в местния
храм „Св. Троица“.
Пред
паметника
на Освободителите директорът на
местния Исторически музей — г-жа

чание бе почетена
паметта на героите.
Венци и цветя поднесоха кметът на
община Белово –
инж. Костадин Варев, евродепутатът
от групата на ГЕРБ
/ЕНП/ – г-н Андрей
Новаков, предсе-

и заместник-кмет
на общината г-н Васил Савов, заместник-кмет на общината г-жа Ненка
Тодорова, служители на Общинска
администрация,
жители и гости на
града.

Севдалина Попова
разказа накратко
за събитията, белязали този ден, с
едноминутно мъл-

дателят на ОбС Белово – г-н Стефан
Якимов, ръководителят на Общинска
структура на ГЕРБ

И тази година в
късните часове на
деня тържествена
заря освети небето
над Белово.

Кампанията „Беловската Коледа” приключи успешно

Кампанията „Беловската Коледа”
приключи успешно, като общо 58
възрастни, самотни хора и семейства в нужда бяха
посетени и получиха дарения.
Благотворителната акция се проведе благодарение
на инициативата
на тримата приятели — студентите
Иван Пейчев, Георги Ангелов и Йоан
Стефанов, които
получиха и подкрепата на местната
власт в лицето на
кмета на общината

инж. Костадин Варев.
Хората от общността също се отзоваха на призива,
като в началото на
декември бяха поставени само две
дарителски кутии,

но изненадващо,
много собственици на магазини и
обществени обекти също са изявили желание и при
тях да бъдат поставени.
От Завода за са-

нитарни материали
пък са се обадили с
оферта да дарят от
продукцията си за
каузата.
Младежите благодарят на всички
включили се, защото без тях тази

кампания нямаше
да достигне до толкова много хора и
призовават останалите, които по една
или друга причина
не са успели, да го
направят през новата година.

Делата говорят
повече от думите.
И по грейналите
лица на хората от
снимките разбираме, колко важен е
бил за тях жестът
на внимание и чувството, че не са забравени в празничните светли дни.

Актуално

ПО ПРОЕКТ Е РЕМОНТИРАН
ПАМЕТНИК-КОСТНИЦА В С. ДЪБРАВИТЕ

За последните 66 години Паметникът-костница
на загиналите във Втората световна война от селото не бе ремонтиран. Това
наложи община Белово
да кандидатства пред Областна
администрация
Пазарджик за отпускане
на средства за ремонт от
Министерство на отбраната на Република България. Повод бе и годишнината от рождението на
Чапай.
През 2020 година се
навършиха 100 години

от рождението на Александър Иванов Пипонков – Чапай и 76 години
от гибелта му. Той загива
на 10. 10. 1944 г. в боевете
за връх Петралица в Македония, по време на първата фаза от участието
на България във Втората
световна война.
През 1954 г., в родното
му село Дъбравите, е изграден паметник-костница от гранит и мрамор,
проектиран от Атанас
Цветански. Днес паметникът е обновен.

Нов социален проект стартира
в община Белово от 1 януари

„Топъл обяд в условията на ПАНДЕМИЯТА от COVID
19” е наименованието на проекта,
стартирал от 1 януари 2021 година. 250
човека от общината
ще бъдат обхванати,

мическа обстановка
в страната. В програмата ще влязат и
хора, които поради
възрастта си или налични увреждания
са с по-висок риск от
заразяване и неблагоприятно протича-

като приоритетни
са хората без доходи
или с ниски такива
под линията на бедност, както и тези в
затруднение, поради
влошената иконо-

не на инфекцията,
както и лица поставени под карантина – без доходи или
с ниски доходи под
линията на бедност
и нямат близки, кои-

то да им окажат подкрепа. С приоритет
ще бъдат и граждани, обект на социално подпомагане, за
които е установена
нужда от допълнителна подкрепа и в
условията на извънредната епидемична
обстановка, и нямат
възможност да задоволят основните си
жизнени потребности.
Топлият
обяд
включва супа, основно ястие, ½ хляб
ежедневно и десерт
при реализиране на
икономии. Храната ще се доставя по
домовете на всички
включени потребители от всички населени места на тери-

торията на община
Белово в часовия
диапазон от 10:00 до
14:00 часа. Проектът
възлиза на стойност
60 142.50 лв. и ще е
с продължителност
4 месеца (01.01.2021
– до 27.ІV.2021), ако
пандемичните условия продължат след
тази дата и се влошат ще бъде удължен. Община Белово
продължава да приема Заявления, чийто срок е постоянен,
крайната
оценка
обаче, дали потребителите спадат към
допустимата група
дава Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Септември.

Центърът за настаняване от семеен тип получи
коледни дарения

Потребителите на Център за настаня- деменция в с. Дъбравите бяха зарадвани с
ване от семеен тип за пълнолетни лица с красиви и полезни подаръци за Коледа.
Кметът на община Белово — инж.
Костадин Варев подари на хората олекотени завивки с чаршафи.

стр.2
Акценти
от решенията
на ОбС – Белово
за месец ноември 2020
На редовна своя сесия проведена на
18.12.2020 г. съветниците от Общински
съвет – Белово взеха следните по-важни
решения:
- Подготвиха Заявление за кандидатстване в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за реализацията на
Проект „Рехабилитация на Вътрешната
водопроводна мрежа на село Момина
Клисура“ - етапно изпълнение.
- Приеха план за заседанията на Общински съвет – Белово за 2021 година.
- Одобриха решението на Кмета на
Община Белово за откриване на процедура за определяне на концесионер на
концесия за строителство на автогара и
организиране на услуга от обществен интерес „Обществен и специализиран превоз за задоволяване на потребностите на
живеещите в Община Белово и осигуряване на нормални условия за стопански и
социален живот“.
- Одобриха План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2021 година и определяне размера
на годишна такса за битови отпадъци за
2021 г.
- Актуализираха бюджет 2020 г. на община Белово.
- Определиха данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2021 година.
- Обсъдиха кандидатстването на община Белово по Оперативна програма за
храни и/ или основно материално подпомагане по операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.
- Приеха дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на
община Белово 2020 – 2030 година.
- Получиха информация за опазване и
популяризиране на паметници и паметни плочи на територията на община Белово.
- Разгледаха годишната програма за
развитие на читалищната дейност в община Белово през 2021 година.
Зам.-кметът г-жа Ненка Тодорова, която
е един от постоянните дарители на учреждението ги зарадва с топли грейки, а г-н
Александър Тинкин дари красиви коледни
одеала.
Центърът получи и дарение от г-жа
Мариана Шотева, председател на Административния съд в Пазарджик - 300 броя
предпазни маски.
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

Наука, Култура, Спорт

Конкурс за сурвачки и коледни картички
в Сестримо

НЧ „Искра-1881” с. Сестримо също организираха конкурс за направата на коледни картички и сурвачки със срок 21 декември. В инициативата се включиха над 10
деца и всички участници получиха подаръци - детски книжки осигурени от г-жа
Ненка Тодорова – председател на читалището и шоколади осигурени от бизнесдамата г-жа Валентина Стойнова.
Няколко дни преди конкурса, в библиотеката гостува дядо Коледа, който също
раздаде подаръци на децата.

стр.3
Йордановден
в Белово

26-годинишният Георги Манолов от
Белово беше щастливецът, който успя да
извади кръста от мътните води на р. Яденица на Йордановден.
Младежът сподели, че за първи път
участва в ритуала и че хващането на
кръста е станало съвсем неочаквано и
за него самия. По обичай младият човек
обиколи улиците на града с котленце светена вода и китка, за да поръси хората за
здраве и берекет.

Малко Белово награди участниците
в конкурса за автентична сурвачка

Приключи конкурсът за сурвачки
в НЧ „Благой Захариев-1932”. Всички те бяха изключително красиви,
интересни и изработени с много богата фантазия. За
по-голяма безпристрастност се наложи да бъдат оценени от 7-членно
жури, което беше
изключително затруднено в избора
си. Класирането е
следното: 1-во място: Стефан Методиев, Спас Михайлов,

Благой Методиев и
Сандра Георгиева.
2-ро място: Натали Емилова, София
Атанасова, Лили и
Никол Шопови, и

Виктория Илиева.
3-то място: Дария
Джамова, Магдалена и Денислава Владимирови, Илияна
и Ванеса Илиеви,

Стефан Методиев

Ивет Говедарова

Лора Симеонова.
С П Е Ц И А Л Н АТА
НАГРАДА на публиката и събрала
най-много харесвания се присъжда
на Ивет Говедарова.
Читалището благодари за активното
участие, ръководството е щастливо,
че в 30 български
домове традицията
Сурвакане, ще бъде
запазена и предадена и за в бъдеще.
Всички деца получиха награди за
отличното си представяне.

Резултати от ученическата
кампания „Направи добро!”

Много хора от
беловския район се
отзоваха на ученическата инициатива
за благотворителност по Коледа.
Основният дял от
събраните дарения
учениците изпрати-

ха в Дом за деца от 3
до 18 години в Плевен, две семейства
в нужда от Белово също получиха
дрехи и хранителни
продукти.
Останалите два
чувала с дрехи, ще

бъдат изпратени в Центъра за настаняване от
семеен тип за пълнолетни лица с деменция в с. Дъбравите.

Дванадесетокласниците
благодарят на всички
включили се с душа
и сърце в дарителската акция.

Представители на Сдружение “Десислава“ с. Сестримо с председател
г-жа Ненка Тодорова, посетиха възрастните хора от селото и им поднесоха коледни подаръци.

Волейболен клуб „Марица” - Белово

На 17 януари
мъжкият волейболен отбор „Марица”
– Белово игра контролна среща с отбора на „Бенковски”
– Пазарджик.
Изиграни
бяха
четири гейма и отборите
завършиха по-равно 2:2. От
заплануваните десет мача за сезона е
изигран само един
през м. ноември със
„Сердика” – София,
където нашият отбор постигна победа с 3:1. Предстои
контролна среща с

отбора на „Волей
строй” – София.
От 31 януари, при
добра епидемиологична обстановка в
страната, се очаква

да стартират срещите за Юноши старша
възраст. В групата са седем отбора:
„Локо“ -Пловдив,”Виктория
волей”

– Пловдив, „Родопа” – Смолян,, „Хебър” – Пазарджик,
„Левски” – Карлово,
„Пан-Волей” – Панагюрище и „Марица” – Белово.
Мачовете ще се
играят на разменно
гостуване.
От февруари ще
започнат срещите и
на по-малките групи.
Тази година волейболен клуб „Марица”- Белово ще
играе със седем
възрастови групи и
мъжкия отбор.

По инициатива на кмета на с. Дъбравите г-жа Наташа Соколова възрастните хора в селото получиха
дарение за Коледа – хранителни продукти.

