
общински вестник, октомври - декември 2018,  брой 8 (21), година III, Белово, разпространява се безплатно              

Електронният вариант на общински вестник “Белово”, четете на сайта на Общината: www.belovo.eu

За поредна година на площад 
„Освобождение“ в гр. Белово се 
извиси над 10-метрова жива ко-
ледна елха. 

Поздрав към жителите и гости-
те на община Белово бяха колед-
ните изпълнения на малчуганите 
от ДГ „Щурче“ гр. Белово и млади-
те таланти от Вокална група „Фе-
никс“ към ЦПЛР - Белово с ръко-
водител Галя Петрова. 

След като изтече и последна-
та секунда от обратното броене, 
светлините на коледната елха 
грейнаха с цялата си красота, а за 
радост на всички небето над Бело-
во се озари от пъстроцветна праз-
нична заря. 

Присъстващите не пропуснаха 
да се поздравят с настъпващите 
празници и да запечатат на сним-
ка усмивките и празнично украсе-
ния площад.

Грейна коледната елха в Белово

141 ГОДИНИ 
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

НА БЕЛОВО И БЕЛОВСКИЯ КРАЙ

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА  БЕЛОВО

кани всички жители и гости на общината
на Празника на град Белово, 

който ще се състои на 14 януари 2019 г.

ПРОГРАМА:
18.00 ч. Тържествена част, пл.  „Освобождение“, 

гр. Белово:
— Ритуал по вдигане на знамената;
— Отслужване на водосвет за здраве 
и благоденствие;
— Празнични приветствия на кмета 
на община Белово и гости на празника;
— Поднасяне на венци и цветя пред паметника 

на загиналите воини;
— По традиция народното веселие включва 

наздравица с греяно вино, питка със сирене, 
запалване на традиционния огън и празнична 
заря.

19.00 ч. – Празничен концерт, площад  
„Освобождение“, гр. Белово.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ЗАЕДНО ДА ПРАЗНУВАМЕ!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
НА ОБЩИНА БЕЛОВО,

Настъпващите светли християнски 
празници носят със себе си усещането за 
нови възможности, за дни, изпълнени с 
повече топлина, доброта и сбъднати мечти.

Посрещнете ги с вяра и надежда за бъдещи 
ползотворни дела.

Нека съумеем да запазим магията на 
коледната нощ през цялата година, за 
да бъдем по-добри и да имаме силата да 
сътворяваме по едно малко чудо всеки ден 
– едно добро дело, една усмивка, един топъл 
жест. 

Пожелавам Ви здраве, благополучие, 
щастие и успехи през Новата 2019 година!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЩАСТЛИВА И ПОЛЗОТВОРНА 

2019 ГОДИНА!

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО



Годишнината бе 
отбелязана в На-
ционален военен 
университет „Ва-
сил Левски“, Ве-
лико Търново, с 
тържество и Юби-
лейна научна кон-
ференция на тема: 
„140 години воен-
но образование, 
традиции и перс-
пективи“. 

Конференцията 
бе открита от рек-
тора на Универ-
ситета – бригаден 
генерал д-р Пла-
мен Богданов. Пле-
нарният доклад на 
Юбилейната кон-
ференция на тема 
„140-годишно на-
следство с блясъка 
на древно съкрови-
ще“ представи доц. 
д-р Марко Златев, 
а неговата книга 
„Пагони в изпъл-
нителната власт“ 
представи проф. 
д-р Петко Петков, 
председател на Съ-
юза на учените – 
клон Велико Тър-

ново. „Това е един 
пореден труд на 
доц. Марко Златев, 
който отново се 
представя изклю-
чително академич-
но и професионал-
но… В първата й 
част той разказва 
цялата история на 
военния универси-
тет, която започва 
в далечната 1878 

г., събрал е и био-
графични справки, 
родово потекло и 
кариера на 35 въз-
питаници на НВУ, 
които са имали 
честта да бъдат 
министри, минис-
тър-председатели 
и вицепремиери“, 
заяви проф. Петко 
Петков.

На събитието, 
като гости, бяха 
поканени кметът 
на Община Белово 
– инж. Костадин 
Варев и представи-
тели на Общинска 
администрация, в 
лицето на г-жа Ке-
чева – Директор 

Дирекция „Спе-
циализирана адми-
нистрация“ и Иван 
Адов – кмет на с. 
Мененкьово. По-
каната бе по повод 
това, че в Белово е 
притежавал голям 
имот един от офи-
церите с богата по-
литическа биогра-
фия – генерал Рачо 
Петров. На науч-
ната конференция 
Севдалина Попо-

ва, ст.специалист 
„Музейно дело“ в 
община Белово, из-
несе доклад на тема 
„Рачо Петров – за 
цивилните занима-
ния на един гене-
рал“. 

Ето накратко кой 
е ген. Рачо Петров:

„Генералът от 
пехотата Рачо Пе-
тров Стоянов е от 
първото поколе-
ние военни в но-
воосвободеното ни 
Отечество – един 
от първите четири-
ма получили офи-
церско звание още 
през 1878 година, 
завършил първия 
випуск на воен-

ното училище и 
генералщабна ака-
демия в Санкт Пе-
тербург. Има впе-
чатляваща кариера 
– участие в Сръб-
ско-българската 
война 1885 г., като 

началник на щаба 
на Действащата 
войска, началник 
на Военното учи-
лище, два пъти е 
министър-предсе-
дател на България 
и два мандата де-
путат в XIто и XIII-
то Обикновено на-
родно събрание. 

За Белово той 

прави не малко – с 
неговото ходатайс-
тво и с помощта на 
княз Фердинанд 
в Белово е открит 
първият Държавен 
горски разсадник 
/1903-1905/, а през 
1906 г. и първата 
оранжерия за цве-
тя в страната. 

В периода 1925-
27 г. той помага 
финансово в из-
граждането на 
втория етаж и са-
лона на средищна-
та прогимназия, 
изгражда и дарява 
хигиенна баня на 
училището, дарява 
50 000 лева на Об-

щина Белово за из-
граждане на здра-
вен дом, построява 
и дарява шест ра-
ботнически жили-
ща в района на фа-
брика „Сампа“. На 
27 февруари 1938 
г. на тържествен 
ритуал училище-
то получава името 
„Средищно учи-

лище генерал Рачо 
Петров“. 

На 22 януари 
1942 г., по-малко 
от месец преди да 
навърши 82 годи-
ни, генерал Рачо 
Петров умира в 
имението на гара 
Белово. Причина 
за смъртта е ане-
вризма на аортата 
и остра сърдечна 
недос татъчнос т. 
Изпълнена е по-
следната му воля 
– да бъде погребан 
в красивия парк на 
вилата си, който 
създал с толкова 
обич. 

Актуално стр.2

70 хил. лв. отпуска МС на община 
Белово за възстановяване 

на читалището в с. Мененкьово
Министерският 

съвет одобри до-
пълнителни транс-
фери по бюдже-
тите на общините 
Варна и Белово за 
2018 г. в общ раз-
мер на 43.3 млн. лв.

По бюджета на 
община Варна е 

предвиден допъл-
нителен трансфер в 
размер на 43.2 млн. 
лв. за разрешаване 
на инфраструкту-
рен проблем в цен-
тралната градска 
част на град Варна.

По бюджета на 
община Белово е 

предвиден допъл-
нителен трансфер 
в размер на 70 хил. 
лв. за обзавеждане 
и оборудване на 
Народно читали-
ще „Св. св. Кирил и 
Методий – 1910“, с. 
Мененкьово, което 
сериозно пострада 

от пожар на 22 юни 
2016 г. 

Средствата са 
предназначени за 
възстановяване на 
основните функ-
ции на читалище-
то след пожара в 
него.

„Рачо Петров 
– за цивилните занимания на един генерал“

Тази година се навършват 140 години военно образование в България. 
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С тържествен 
концерт Кметство 
Момина клисура и 
90 години НЧ „Про-
света – 1928”, с. Мо-
мина Клисура отбе-
лязаха своя двоен 
празник.  

На сцена се из-

явиха  всички са-
модейни състави 
от община Белово: 
Танцова група „Кри-
во лево“ при НЧ 
„ П р о с в е т а - 1 9 2 8 “ 
с. Момина клису-
ра, Хор за народни 
песни при НЧ „Ис-
кра-1881“ с. Сестри-
мо, Хор за народни 
песни при НЧ „Ал. 
Иванов Пипонков – 

Чапай-1938“ с. Дъб-
равите, Хор за на-
родни песни при НЧ 
„Христо Ботев-1931“ 
с. Габровица, Хор 
за народни песни 
при НЧ „Тодор Ка-
блешков-1874“ с. 
Голямо Белово, Хор 

„Тракийска песен“ 
при НЧ „Благой За-
хариев – 1932“ кв. 
Малко Белово, Жен-
ска певческа група 
„Славей“ при НЧ 
„Просвета-1958“ с. 
Аканджиево. 

Поздрав към 
всички присъст-
ващи на празника 
бяха изпълненията 
на народната певи-

ца Гуна Иванова и 
комедийното шоу от 
клас 12+3 артисти от 
гр. Пловдив, както и 
магията на народ-
ните танци в изпъл-
нение на ТФ и ДТС 
„Беловче“.

През далечна-
та 1928 година, на 
15 януари, по ини-
циатива на учите-
ля Борис Торнев се 
основава Читали-
ще „Просвета“ в с. 

Момина клисура 
с 32 члена. Които 
приемат устав, снаб-
дяват се и с печат, 
който изобразява 
разтворена книга 
и годината на съз-
даване-1928. Съби-
рат се книги между 
членовете и населе-
нието и се поставя 
началото на чита-
лищната библиоте-

ка. Започва усилена 
културно-просветна 
дейност в старото 
училище, което се 
е намирало в двора 
на църквата. В една 
от класните стаи се 
приспособява при-
митивна сцена, на-
правена от дъски. Но 
с воля и упоритост 
учители и младежи 
изнасят вечеринки, 
сценки и пиеси. От 
събраните средства 

се закупуват нови 
книги, абонират се и 
вестници. През 1951 
г. е построена нова 
сграда с помощта на 
Върховния читали-
щен съюз и отново с 
активното включва-
не на младежи, ин-
телигенция и цяло-
то население. 

Гордост за чита-
лището и библиоте-

ката е създадената 
през 2006 г. „Ет-
нографска сбир-
ка“ в чест на 110 
годишнината от 
рождението на на-
шия земляк проф. 
Христо Вакарелски. 
Сбирката продъл-
жава да се обога-
тява и поддържа с 
помощта на жители 
на селото, близки и 
роднини на проф. 

Вакарелски. Инте-
рес към нея проявя-
ват посетители как-

то от страната, така 
и от чужбина.

Благодарение на 
безкористните уси-
лия на читалищните 
дейци вече 140 годи-
ни Народно читали-
ще “Просвета-1928“, 
с. Момина клису-
ра продължава да е 
привлекателно мяс-
то за всички, които 
искат да съхранят и 
обогатят местните 

традиции и обичаи 
за следващите поко-
ления. 

140 години Кметство Момина клисура 
и 90 години НЧ „Просвета – 1928”, с. Момина Клисура

До Георги Варев
ЖИТЕЛ на гр. Белово

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми Господин Варев,
Позволете ми от мое име, от името на 

Читалищното настоятелство в лицето 
на г-жа Велкова и г-н Котев, да Ви из-
кажа специалната си благодарност за 
помощта, която ни оказахте при подго-
товката и провеждането на 90 години 
читалище и 140 години кметство в село 
Момина клисура.

Вие станахте част от нашия празник, 
присъединявайки се към честването на 
тържеството.

Искрено се надяваме на бъдеща пол-
зотворна съвместна дейност.

Желаем Ви много здраве, благополу-
чие, лични и професионални успехи.

Приятели от община Белово, с общи усилия успяхме да съберем и предадем близо 200 
кг капачки. Защото заедно можем повече и защото наистина си заслужава!!! Благодаря 
на всички, които се включиха в благородната кауза !!! Първите капачки за следващата 
кампания, вече са в 
бутилката. 

Следващата пролет 
ще са много повече, 
вярвам, че благород-
ната кауза на Капачки 
за Бъдеще ще се под-
крепи и от още много 
хора с добри сърца, 
готови да помогнат за 
едно добро дело! 

Успех приятели!!!

Мисията изпълнена! Продават се имоти в курорт 
„Чаира“ и м. „Свети Георги“
Община Белово уведомява, че съгласно одобрени 

ПУП се извършват продажби на незастроени имоти в 
курорт „Чаира“ и местността „Св. Георги” в землището 
на с. Сестримо. 

Собствениците на законно построени сгради в ку-
рорт „Чаира“ и местността „Св. Георги” могат да за-
купят земята на 
отредения им 
урегулиран по-
землен имот след 
подаване на за-
явление до кмета 
на общината. 
За повече инфор-

мация:
 тел. 03581/2773

/вътр.116/

Съобщение
За втора поредна година по тради-

ция се събра Инициативният комитет 
на лозаро-винарите любители от общи-
на Белово, за да обсъди предстоящото 
честване на празника Трифон Зарезан 
и организирането на „Винен фест“, кой-
то ще се проведе на 1 февруари 2019 г. 
Очаквайте продължение в следващия 
брой.

инж. Георги Петракиев

Община Белово 
и 

„Спортни бази и спорт за всички“

Организираха и проведоха съвмест-
но коледна среща под надслов: 

„За принос и развитие в спорта“, 
която се състоя на 14 декември 2018 г. 

Повече информация за събитието 
очаквайте в следващия брой!
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