общински вестник, месец май 2016, брой 3, година I, Белово, разпространява се безплатно

Беловската базилика – представена на изложба в Москва
Атрактивни снимки ловската базилика е обект „Св.Спас” или Спасови- височина
архитектура, за Беломорието, център новен чрез разкопките,
на Беловската базилика, с национално значение.
ца. Размерите на града, подчертаното стратегиче- на рудодобивен район, направени от Грабар и
направени с дрон от предИзвестно е, че от запазената на значителна ско разположение на пътя седалище на Левкийската Емерсон през 1924 годи-

ставител на Националния
исторически музей, ще
вземат участие в изложба,
посветена на историята
на християнството по нашите земи. Изложбата е
организирана от Българския културно- информационен център в руската
столица. Интересът към
този паметник е продиктуван от неговата интересна архитектура и от
богатата му история. Бе-

епископия – са характеристики и достойнства на
този значителен град.
Най-добре запазилият се паметник в града са
развалините на старохристиянската базилика,
известна под името „Св.
Спас”. Тя е катедрална
църква, дело на тракийската школа в ранновизантийската архитектура.
Построена през V-VІ век.
Точният й план е уста-

най-дълбока
древност
Беловският край е важен
кръстопът на Балканите.
За богатото историческо
минало
свидетелстват
множеството археологически обекти, локализирани на територията на
общината.
Най-голямо селище
през късната античност и
средновековието е Левке,
разположено на площ от
80 декара, в местността

на.

Благодарение на техните открития и измервания, направени навреме,
и в резултат на внимателно изучаване на стените, става възможно да се
направи точно описание
на цялата сграда, да се определи нейният стар оригинален план и да се проследят по-късните видоизменения. С тази инфор(продължава на стр. 4)

Минерален комплекс „Топлата вода“ - Белово отвори врати

Най-прекрасният плаж
с минерална вода /26 градуса/ в Южна България
вече отвори врати. Посе-

тителите могат да се възползват от три басейна с
различна големина, които
задоволяват нуждите и на

най-малките, и на най-големите. Големият басейн е
с олимпийски размери /25
х 50 м/ и дълбочина 2.40 м,
който е подходящ както за
по-сериозни спортни занимания, така и за плуване за удоволствие. На разположение на плажуващите е безплатна водна пързалка, както и два водни
бара и ресторант с изглед
към басейна /капацитет
250 души/, които предлагат разнообразно меню и
напитки.
На разположение на

посетителите са билярд,
джаги, паркинг, както
и магазин за надуваеми
плажни аксесоари. Работното време на плажа е от
8:00 ч. до 20:00 ч. Цената за
вход е според възрастта на
посетителя, за най-малките – до 6 години е безплатен.
Стана традиция организирането на „Плувно
лято“ през летните месеци.
Благодарение на кмета на
общината — инж. Костадин Варев деца и ученици
от училищата, детските

градини и Детския център за деца с увреждания
на територията на община
Белово имат възможността безплатно да посещават

плажа и да се възползват
от услугите, които предоставя Минерален комплекс
„Топлата вода“ - Белово.

Актуално
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9 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА И ДЕН НА ЕВРОПА

Втората световна война.
Шествие на ученици от
СОУ „Александър Иванов
– Чапай” гр. Белово, носещи националния флаг на
Република България и на
Русия, премина през площада на града и отдаде
почит пред паметника на
загиналите във войните за
национално спасение.
Слово по случай празника отправи г-жа Севдалина Попова /ст. експерт
В Деня на Европа годишнина от победата „Музейно дело”/. Отново
Бeлово отбеляза 71-та над фашизма и края на бяха припомнени име-

ната на отдалите живота
си местни фронтоваци.
Венец пред паметника
беше положен от името на
кмета на община Белово
— инж. Костадин Варев,
присъстващите поднесоха
цветя и почетоха паметта
на загиналите с едноминутно мълчание. Програмата завърши с изпълнението на руски песни от
Изабел Андонова /7 клас/
с ръководител Пламен
Методиев и песни, изпъл- на група „Феникс” към с ръководител Галина Пенени от децата от вокал- Детски комплекс-Белово трова.

Общо събрание и семинар
на НАДРБ в София

Музейната ни сбирка гостува
на Исторически музей Велинград

М е ж д у н а р о д н и т е решава проблема с осиВ ГДПБЗН град София
представи- гуряване на комуникации
се проведе общо събрание участници
и семинар на Национал- ха сферата на дейността при участие в извънредни
ситуации.
На общото събрание
бяха дискутирани и въпроси по отношение на:
- създаване на възможности на интернет сайта на Асоциацията за
достъп до информация за
контакт между членовете
й;
- осъществяване на бъдещо партньорство с клубовете за „Млад огнеборец“;
ната асоциация на добро- си и организацията на - приоритетно подпомаволците на РБългария с доброволчеството съот- гане на малките общини
участието на ръководи- ветно в провинция Рай- за развитие на доброволтели и зам.-ръководители нланд-Пфалц, Германия чеството;
на ДФ /Доброволни формирования/.
В мероприятието взеха
участие над 100 участници от страната и чужбина:
представители на „Мобилна спасителна служба
ОФРОУД“, Българска федерация на радиолюбителите, Сдружение „Пещерно спасяване“, „Университетски аварийно-спасителен отряд“ и Рафтинг клуб
„РЕФЛИП“, както и чуждестранните гости: г-н
Йорг Бекман – зам.-директор на пожарното и във Вашингтон, САЩ. - повишаване възможучилище в провинция Представителите на ГД- ностите на Асоциацията
ПБЗН представиха упра- за оказване на съответната подкрепа към членовете й.
Семинарът завърши с
атрактивна практическа
демонстрация от Сдружение „Пещерно спасяване“,
на която представиха част
от оборудването, екипировка и техническите си
възможности за сглобяване, извличане и спускане на спасителна носилка
във вертикално положение.
Райнланд-Пфалц, Германия; г-н Михаел Клайн –
Сдружение на доброволци пожарникари в провинция Райнланд-Пфалц,
Германия и г-жа Кирстен
Андерер – Агенция за защита на околната среда,
Вашингтон, САЩ .
ДФ към община Белово беше представено от
Стелиан Хараланов – ръководител и Станислав
Танев – зам.-ръководител
на ДФ-Белово.

влението на силите и
средствата на съставните части на Единната
спасителна система при
пожари, бедствия и др.
извънредни
ситуации;
комуникация по време на
бедствие; експлоатация на
пожарната и спасителната
техника.
По време на семинара
беше обърнато внимание
на възможността за безвъзмездно ползване на
радиочестоти, с което се

По случай международния ден на музеите, в
Исторически музей - Велинград бе открита изложбата „Памет” от Музейна
сбирка”Ат. Хрисчев” гр.
Белово. Изложбата е посветена на 140-годишнината на Априлското въстание. Богат фотодокументален материал разказва за
въстанието в Голямо Белово, а оригинални вещи на
беловските въстаници ни
връщат в онова героично
време.
Госпожа Снежана Велева – директор на ИМ
Велинград
приветства
гостите и даде думата на
заместник-кмета на община Велинград — Сергей
Кичиков. Той прочете поздравителен адрес по случай празника, а Севдалина
Попова запозна присъстващите с основните събития, отразени в изложбата.
Домакините от музея изненадаха присъстващите
с откъс от филма „Записки
по българските въстания”,
който показва посрещането на Хвърковатата чета и
Бенковски в Белово.
Благодаря на колеги- перфектната организация!
/ст. експерт „Муте от ИМ Велинград за
Севдалина Попова
зейно дело“ - Белово/
топлото гостоприемство и

Годишен концерт на школите
по изкуства към Детски комплекс
град Белово

Детски комплекс - Белово проведе своя традиционен годишен концерт на школите си по изкуства. Децата показаха на сцена своите постижения от положения труд
през цялата учебна година. Малките пианисти и певци с ръководител Галина Петрова възхитиха публиката със своите талантливи изпълнения. Грамоти и награди
получиха най-изявените възпитаници на Детския комплекс.
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ПРОЕКТ
«Народните будители и Аз»

Театрални постановки в НЧ „Св.
Св. Кирил и Методий-1927“

За радост на жителите на общината, стана
традиция на сцената на
читалището в град Белово, ежемесечно да имаме
възможност да се насладим на интересна постановка.
Постановката
„Откачена фамилия“ по Рей
Куни на театър „Иван
Димов“ Хасково предизвика нескрит интерес и
всички билети за представлението се изчерпаха
за много кратко време.
Жителите на общината
имаха удоволствието да
се насладят на великолепното актьорско майсторство на артистите: Мария
Сапунджиева, Валентин
Танев, Ева Тепавичарова,
Васил Банов, Анна Симова и Явор Костов.
Театър София пък
гостува в Белово с поста-

Със свои творби есета, рисунки, стихотворения и рецитации в
индивидуалния конкурс
на проекта «Народните
будители и Аз» участваха
общо 7 ученици от СОУ
„Александър Иванов –
Чапай” гр. Белово. Те се
състезаваха и по двете
теми на конкурса: „140
години Априлска епопея 1876” и „140 години
безсмъртие на Христо
Ботев”. Учениците от
двете възрастови групи
получиха общо 10 награди и грамоти за отлично
представяне в различните раздели.
В Народната библиотека ,,Иван Вазов»-гр.
Пловдив беше открита
изложба от рисунки на
учениците-участници в
конкурса, а като част от
поздравителния концерт
беше и награждаването

участниците.
Г-жа Маргарита Попова – вицепрезидент
на Република България
лично награди ученичката от 11 клас Деметриа
Танева на тържествена
церемония със специална грамота за активно
участие в индивидуалния конкурс.

ми“. За пореден път беловци показаха своя голям
интерес към гостуващите
на сцената на читалището. Билетите за постановката бяха изкупени много
преди датата да настъпи.
За награда зрителите останаха заредени с много
положителни емоции от
талантливите
артисти,
участващи в постановката. Сюжетът разказва за
сериозните неща от живота, но погледнати от

на една жена, изоставена
още като дете. Главната
женска роля беше поверена на Мария Сапунджиева, а в ролите на
мъжете, които се борят за

любовта й, се превъплътиха Кирил Ефремов и
Ненчо Илчев.
Всички, които посетиха постановките, се
посмяха от сърце на комедийните ситуации и си
пожелаха постановките
на сцената на НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий-1927“
новката на Мариус Кур- смешната им страна. Това Белово да се увеличават.
кински „Мъжът на жена е разказ за оцеляването
Крайно класиране „Б“ ОФГ Юг – Пазарджик
Сезон 2015/2016
/ФК „Ботев“ Момина клисура е новият член на „А“ ОФГ/

Крайно класиране „А“ ОФГ – Пазарджик
Сезон 2015/2016
Отбор

М

П

Р

З

Г.Р

Точки

1.ФК „Брацигово“-Брацигово

30

27

1

2

121-19

2. ФК „Братаница“- Братаница

30

22

5

3

3. ФК „Левски-Паталеница“Паталеница

30

18

5

7

Отбор

М

П

Р

З

Г.Р

Точки

82

1.ФК „Ботев“ -Момина клисура

18

14

1

3

58-21

43

94-34

71

2. ФК „Славия-1947“- Хаджиево

68-49

59

18 13 2 3 51-24
3. ФК „Батак“- Батак, Пазарджик
18 11 1 6 43-29
4. ФК „Тракия Звъничево“- Звъничево
18 10 2 6 52-26
5. ФК „Спортист-2010“- Капитан Димитриево
18 9 4 5 48-25
6. ФК „Бенковски 2006“- Црънча, Пазарджик 18 7 3 8 46-39
7. ФК „Рьофикс“- Симеоновец
18 7 2 9 37-36
8. ФК „Атлетик“- Мокрище
18 5 1 12 34-61
9. ФК „Родопи“- Дебръщица
18 3 2 13 31-57
10. ФК „Милеви скали“- Семчиново
18 1 2 15 16-98

41
34
32

31
24
23
16
11
5

4. ФК „Свобода 2011“ – Пещера, 30
Пазарджик

16

3

11

64-46

51

5. ФК „Сарая“ – Сарая

30

16

2

12

77-54

50

6. ФК „Родопи-1921“ – Козарско

30

14

3

13

53-53

45

7. ФК „Тракия-Пазарджик“Пазарджик

30

12

5

13

56-52

41

8. ФК „Спартак“-Калугерово,
Пазарджик

30

11

5

14

53-54

38

9. ФК „Марица“-Белово

30

11

4

15

60-69

37

10. ФК „Вихър-Ветрен“Ветрен, Пазарджик

30

9

7

14

39-56

34

Отбор

М

П

Р

З

Г.Р

Точки

1.ФК „Чепинец“-Велинград

22

21

1

0

152-16

64

11. ФК „ЛокомотивСептември“- Септември

30

10

4

16

53-69

34

2. ФК „Хебър-1918“І- Пазарджик

22

20

1

1

133-10

61

3. ФК „Марица“ гр. Белово- Белово

30

13. ФК „Тракиец-2005“
с. Главиница- Главиница,
Пазарджик

30

17
17
11
8

0 5 140-22
0 5
133-29
0 11 59-73
2 12 58-91

51

12. ФК „Величково“ с.
Величково- Величково,
Пазарджик

22
22
22
22
22

6

4

12

22

14. ФК „Зенит“ – Ветрен дол

30

10

2

18

38-84

32

15. ФК „Светкавица“ –
Синитево

30

8

5

17

40-79

29

16. ФК „Тракиец“ - Исперихово

30

7

1

22

30-100

22

22
9. ФК „Братаница“- Братаница
22
10. ФК „Хебър-1918“ІІ- Пазарджик
22
11. ФК „Балкан“- Варвара, Пазарджик
22
12. ФК „Свобода 2011“- Пещера, Пазарджик 22

5
5
5
3
3

4
3
2
3
2

13 28-94
14 25-103
15 37-107
16 39-117
17 31-133

10

3

17

44-59

33

ОФГ - Пазарджик – деца
Крайно класиране

4. ФК „Оборище“- Панагюрище
5. ФК „Левски-Ракитово“- Ракитово

9

5

16

44-57

32

6. ФК „Чико“- Бяга
7. ФК „Брацигово“- Брацигово
8. ФК „Батак“- Батак, Пазарджик

37-77

51

33
26
19
18

17
12
11
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Култура

НА ДОБЪР ПЪТ ВИПУСК 2016!
По традиция и тази ръководител г-жа Росица
година кметът на община Божанова.
Белово-инж. Костадин ВаСлед срещата си с кмерев, посрещна зрелостни- та на общината зрелостни-

те след тях, сбогуваха се с
любимите си учители, които са били винаги до тях от
първото им прекрачване

во, които са се класирали
на призови места в международни и национални
конкурси.

ите:
- предучилищно възпитание – Латинка Хранова –
ст. учител в ОДЗ „Щурче”,

клас – Спаска Цветанска
– СОУ „Ал. Иванов – Чапай”, гр. Белово;
- награда за особени заслу-

ците се отправиха за последен път, заедно с шествието от ученици на СОУ
„Ал. Иванов – Чапай”, към
родното училище. В празнично украсения училищен двор спазиха традицията и предадоха знамето
на училището на идващи-

на прага на училището до
днес.
По време на празничната програма кметът на
общината награди всички
изявени и талантливи деца
от училищата, школите и
детските градини на територията на община Бело-

За постигнати резултати в областта на образованието, изкуството и
културата през учебната
2015/2016 г. на официален
прием в ритуалната зала
на читалището награди
получиха учители и читалищни дейци в категори-

гр. Белово;
- начален етап – 1-4 клас –
Зоя Кузева – ОУ „Отец Паисий”, с. Мененкьово;
- прогимназиален етап5-8 клас – Дора Цветанска
– СОУ „Ал. Иванов – Чапай”, гр. Белово;
- гимназиален етап – 9-12

ги – Галина Петрова – Детски комплекс, гр. Белово;
- награда за принос в областта на читалищната
дейност в община Белово
– Тара Генова – НЧ „Благой Захариев-1932”, кв.
Малко Белово.

ците на Випуск 2016. Той
им пожела здраве и успех
в реализирането на целите им, а всеки от тях получи поздравителен адрес
за празника и таблет от
кмета на общината. Тази
година завършващите зрелостници са 19, с класен

Общински конкурси по случай 24
Престижно отличие и
май под патронажа на кмета
посещение на Европейския
доха в НЧ „Св.св. Кирил и
Методий-1927“ гр. Белово. парламент за наша ученичка
Киносалонът се напълни с
Ученичката от СОУ
„Ал. Иванов – Чапай“ град Белово Деметриа
Станиславова Танева от
ХІ клас беше отличена с
престижното ІІ-ро място
в Националния конкурс за

нален исторически музей
Благоевград и под патронажа на Андрей Новаков-член на Европейския
парламент. В надпреварата взеха участие 25 области
от цялата страна с над 130

тите и професорите пристигат до екипа на Андрей Новаков за последно
журиране без имената на
участниците. Класирането
по места стана ясно в деня
на награждаването, когато

историческо есе на тема:
„Заветите на първоучителя Климент Охридски“.
Конкурсът беше организиран от Радио Благоевград,
РИО Благоевград, СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ гр. Благоевград, със
съдействието на Регио-

есета. Журирането беше
изключително прецизно.
Есетата бяха оценявани на
няколко етапа: учители по
български език и литература, учители по история,
доценти и професори от
университета. Отличените
есета от учителите, доцен-

бяха отворени запечатаните пликове с имената
на участниците. Първите
пет ученици, сред които и
възпитаничката на СОУ
Белово Деметриа Танева,
ще посетят в края на месец
юни Европейския парламент в Брюксел.

е прилепен баптистерий
/кръщелня/. Сградата е
дълга 30 метра и широка
17 метра. В западната й
част е запазена на височина 8 метра. Строителният
материал, похватите на
работа, архитектурният
вид, със своите пропорционални отношения говорят за школа, която използва местното римско
наследство.
Интересна е историята на гр. Левке през Средновековието. През ХІ век
запазените и възстановени обекти в късноантичният град са превърнати
в манастир, който става
(продължава от стр. 1)
то, което Беловската баЦърквата е трикораб- един от най-големите на
мация стана възможно зилика заема в историята на, засводена, триабсидна полуострова и предстада се направи доста точна на ранната християнска базилика с притвор към влява важен център на
южната стена, към който
оценка на значимото мяс- архитектура.

българския народностен
дух в първите векове на
робството. Манастирът
съществува до 1666 г. – до
масовото помохамеданчване на българите в Чепино, когато става жертва
на антибългарските погроми, организирани от

поробителя.
Днес базиликата и вътрешната крепост на Левке са описани и проучени,
остава да се работи за социализацията им.
Севдалина Попова
Ст. експерт „Музейно
дело“

ученици, учители, родители и гости, дошли да чуят
талантливите изпълнения
на участниците. Те се състезаваха в три възрастови групи: подготвителна,
І-ІV клас и V-VІІІ клас.
Участваха общо 40 деца
от училищата и детските
градини на територията на
общината. Отличените от
журито за І-во, ІІ-ро, ІІІто и поощрително място
Общински конкурси под патронажа на кмета ученици, бяха наградени
за рецитал и детска ри- на община Белово-инж. със специални награди,
сунка, по случай 24 май и Костадин Варев, се прове- осигурени от кмета на общината.

Беловската базилика –
представена
на изложба в Москва

