общински вестник, октомври 2020, брой 5 (34), година V, Белово, разпространява се безплатно

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

На 10 октомври село Дъбравите отбеляза 76-годишнината
от героичната гибел на Александър Пипонков – Чапай

В празничната програма участие взеха
децата от Вокално-театрална формация
„Феникс” и група за автентичен фолклор
при Детски комплекс гр. Белово, с ръководител г-жа Галина Петрова; женска
певческа група при читалище „Ал. Пипонков-Чапай” с. Дъбравите, фолклорен
танцов ансамбъл „Беловче” с художест-

Легендарният партизански командир
поставя началото на въоръжената борба
в Беловския край и цели 518 дни споделя
неволите на живота в нелегалност с другарите си, като се изявява със смелост,
находчивост и организираност, поради
добрата си тактическа и военна подготовка.

На 9 септември 1944 г. начело на партизанската колона Александър Пипонков слиза в гара Белово. С вдигната ръка
и развято червено знаме той е възторжено приветстван от насъбралото се население. Събитието влиза в българската
кинохроника, образът на партизанския
командир Чапай става символ на победата – с гордата си осанка и твърд поглед
той бележи увереността на младото поколение в едно по-добро бъдеще. В негова памет съселяните му ежегодно честват

годишнината от гибелта му и пазят жив
спомена за неговия образ.
Тази година гости на възпоменателното тържество бяха г-жа Даниела Малешкова, депутат от парламентарната група
на ПП на ГЕРБ, инж. Костадин Варев –
кмет на община Белово, председателят на
Общински съвет - Белово – г-н Стефан
Якимов, заместник председателят на Общински съвет г-н Владимир Михайлов,
общински съветници, г-жа Анета Кечева - директор дирекция Специализирана
администрация, г-жа Севдалина Попова,
директор на Исторически музей – гр. Белово.

вен ръководител г-жа Росица Данкова,
мъжка певческа група от с. Варвара.
Чапай остана завинаги на 24 години –
един млад герой с несбъднати мечти. Историята му отреди безсмъртие, а хората
от родното му село - почит и уважение,
защото той остана чужд на погромите, на
борбата за власт, на ниските страсти! Той
остана на връх „Петралица” и се превърна в олицетворение на всички загинали
от нашия край в най-жестоката война,
която човечеството познава.

12 октомври Ден на българската община
Бележки за историята на Беловската община /със съкращения/

√ С Указ №2295 на Държавния съвет от
26.12.1978 г. бе създадена Беловската община с население 14 хил. жители и площ
338.6 кв.км. Преобладаващ е горскостопанския фонд – около 76% от територията
на общината.
√ Общината е съставена от следните селища с. Голямо Белово, град Белово, с. Сестримо, с. Момина клисура, с. Дъбравите, с.
Габровица, с. Мененкьово и с. Аканджиево.
√ Показателно е да се отбележи, че в едно
писмо на Пазарджишкия градски съвет до
свещеник Михаил Радулов от 25.01.1878
г. се предлагат да се съберат подписи и да
се представят за благодарствен адрес към
освободителите и да се представят от него
селищата Голямо Белово, Малко Белово,
Момина клисура ( Дъбравите), Мененкьово и Аканджиево. Следователно традицията по формирането на голямата Беловска
община е била поставена доста одавна. В
това отношение трябва да се спомене и

още един по-ранен случай, когато на събранието на Оборище през април 1876 г.,
голямобеловският представител Мито Петракиев Радулов е представлявал освен Голямо Белово и селата Сестримо и Момина

Сградата на община Белово и общински
служители 1947 г.

клисура, което е било удостоверено с пълномощно подписано от селските кметове и
подпечатано с печата на 3-те селища.
√ Гара Белово до 1900 г. е представлявала
съставна част от с. Голямо Белово. Тогава
то се определя като самостоятелно селище
През 1934 г. общинското управление на
с. Голямо Белово се премества на гара Белово с назначения от Кимон Георгиев общински кмет Иван Влайков.
√ Сгради на Общинската администрация:
а) сградата на общината на с. Голямо Белово построена през 1926 г.
б) сградата на старата поща (Томовата
къща) сега разширена като нова къща в
гара Белово 1934 г.до 1942 г.
в) сградата на община Белово 1942-1986 г.
г) сегашната нова сграда на Беловската
община – 1986 г.
По информация на: Атанас Хрисчев,
Октомври 1998 г., изд. Фондация „Белово”
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В Белово стартира Детско
полицейско управление
За участие в трети етап на Националната
програма за превенция в
ранна
училищна
възраст през тази
учебна година беше
определено Средното училище в гр.
Белово.
С
официална церемония на
20.10.2020 г. в СУ
„Ал. Иванов – Чапай“ гр. Белово
беше даден старт на
новосъзда деното
Детско полицейско
управление.
Директорът на
училището – г-жа
Спаска Кузманова и началникът

тор Борислав Биволарски – началник
група „Охранителна полиция” – гр.
Септември, ст. инспектор Мария Панайотова – ОД на
МВР гр. Пазарджик
– областен координатор по Националната превантивна
програма –„Детско
полицейско управление”, мл. експерт
Лъчезар
Лазаров
–командир на отделение РУ на МВР
– гр. Септември, инспектор Валентин
Ичев – пол. инспектор пътен контрол,
зам.-кмет на община Белово Васил

служи при обучението.
В продължение
на две години децата ще имат възможност да се обучават
заедно със специалисти и експерти от
различните структури от системата
на МВР, БЧК, Български туристически съюз, духовни
лица. Ще получат
подготовка за лична защита, ще се запознаят с работата
на пътна полиция,
ще придобият знания за оказване на
първа долекарска
помощ и др.
Целта на про-

Акценти от решенията
на ОбС – Белово
за месец септември 2020
На редовно заседание на 25.09.2020 г. ОбС - Белово взе следните по-важни решения:
- Освобождава ДКЦ „Хигия“ ООД – гр. Пазарджик от заплащане на наем за имоти – общинска собственост, считано от началото на обявената извънредна епидемична обстановка, приета
с Решение № 325 от 14.05.2020 г. на Министерски съвет – за срок
от шест месеца.
- ДАВА СЪГЛАСИЕ за формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за учебната
2020/ 2021 година с брой на учениците под определения в Наредбата минимален брой, както следва:

КЛАС
Клас VIIIа
Клас IXа
Клас IXб
Клас Xа
Клас XIIа
Клас XIIб

БРОЙ УЧЕНИЦИ
15
17
17
17
17
13

- Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес, съгласно чл. 68, ал. 7 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование да бъдат осигурени от бюджета на СУ
„Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово.
- ДАВА СЪГЛАСИЕ за формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за
учебната 2020/ 2021 година, както следва:
- ОУ „ Отец Паисий“ – с. Мененкьово

на РУ на МВР – гр.
Септември гл. инспектор
Стефан
Божилов подписаха споразумение и
декларация за съвместни дейности.
Двадесет и петте
доброволци от пети
клас на Детското
полицейско управление тържествено положиха клетва
да бъдат в помощ
на органите на МВР
и обществото, да са
отговорни при изпълнението на задълженията си.
Гости на откриването бяха Кметът
на община Белово –
инж. Костадин Варев, Началникът на
РУ на МВР – Септември – гл. инспектор Стефан Божилов, гл. инспектор
Лъчезар Павлов –
началник управление „Полиция” – гр.
Белово, ст. инспек-

Савов, Стефан Якимов – председател
на Общински съвет
Белово, Любомира
Танева – секретар
на МКБППМН –
Белово, Мария Спасова – представител
на ТП „Държавно
горско стопанство”
– Белово, отец Николай и ръководителите на проекта
Наташа
Вучкова
– ИДПС при РУ на
МВР – гр. Септември, Вера Паничарова – педагогически съветник в СУ
„Ал. Иванов – Чапай” – гр. Белово.
Кметът на община Белово поздрави
младите доброволци от Детското полицейско управление, като изрази
своята вяра в техните способности.
Всеки от тях получи символичен подарък, който да им

грамата е ранна
превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение
към законите в
страната, създаване
на навици за безопасно поведение
и вземане на адекватни решения в
определени ситуации и възпитаване
и утвърждаване на
християнски ценности.
Като
партньори в инициативата
Община Белово и
Местната комисия
за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни ще
оказват пълно съдействие и помощ
в следващите две
години на обучение на учениците
от Детското полицейско управление
– Белово.

Клас

Брой
ученици

I – II
клас
(слята)
III – IV
клас
(слята)
V – VI
клас
(слята)
VII клас
ОБЩО

13

Брой
Средства Минима- Минимален
ученици за дофилен %
размер на
за дофи- нансирасредствата за
нансине
дофинансиране
ране
3
1996
60
3592

8

8

1996

60

9 580

13

5

1996

60

5 988

7
41

11
27

1996
-

60
-

13 173
32 333

- Всичко за учебната 2020/ 2021 г. – 32 333 лв., от които за
бюджетната 2020 г. – 12 933 лв. и бюджетната 2021 г. – 19 400 лв.
- ДАВА СЪГЛАСИЕ за финансиране с местни приходи в
рамките на бюджет 2020 г. и бюджет 2021 г. в Дейност „Образование“ пътуването на ученици с карти от с. Варвара, с. Семчиново,
с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово,
в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“
обучаващи се в СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за
учебната 2020 / 2021 г. Учениците, пътуващи от Сестримо ще се
финансират от бюджета на община Белово до закриването на ОУ
„Отец Паисий“ – с. Сестримо и обявяването на СУ „Александър
Иванов – Чапай“ – гр. Белово за средищно за учениците от ОУ
„Отец Паисий „ – с. Сестримо.
- ДАВА СЪГЛАСИЕ за превоз на деца ( 5 и 6 годишни ) с
карти от община Белово, посещаващи ДГ „Щурче“- гр. Белово за
учебната 2020/2021 година.
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Избори в Аканджиево

На проведените на 27.09.2020 г. частични местни избори за
кметския стол в село Аканджиево претендираха двама кандидати: Латинка Илиева от ПП на ГЕРБ и Васил Шуманов от БСП
за България.
Васил Шуманов спечели по-голяма част от доверието на
жителите на с. Аканджиево. За него са гласували 176 човека,
а за опонентката му 105. Като цяло избирателната активност
в беловското село беше висока. От имащите право на глас 393
души са гласували 291.
Новоизбраният кмет положи клетва, на извънредно заседание на Общински съвет – Белово, състояло се на 7.10.2020 г.

Беловски деца спечелиха награди Децата от Белово станаха втори
на фестивала „Лейся песня”
на турнир в Костенец
в София
До
сегашния

Чудесно
представяне на Вики
Александрова, Никол Генова и Ваня
Кутрева от вокално-театрална формация „Феникс” гр.
Белово с художествен
ръководител
Галина
Петрова,
които взеха участие

в Международния
детски
фестивал
„Млади таланти”,
проведен в Националния дворец на
децата в София миналия месец.
По-големите момичета от формацията се завърнаха
с награди - второ

място за Деси Еленкова и трето място
за триото Амелия
Хрисчева, Ивайла
Маноилова и Деси
Еленкова от детския и юношески
фестивал
„Лейся
песня” – РИКИЦ –
София.

момент децата от
ДЮШ „Марица”
Белово изиграха
два
приятелски
мача срещу „Хебър”- Пазарджик.
И в двете срещи
нашите малки футболисти постигнаха победа.
Набор
20112012-2013 победиха набор 2011 г. на
„Хебър” с 3:1.
Както и набор
2007-2008 биха набор 2008 на „Хебър” с 4:2.
В края на август
се играха срещите
от турнира „Купа
Костенец”, където
малките, макар и
с две години под
възрастовата група, се класираха

втори с две победи
срещу отборите на
„Чепинец” и „Елин
Пелин” и една за-

Дунав Ултра изживяване

Над 100 участници, колоездачи от
България и Румъния, се включиха в прехода „Дунав Ултра: Следвай реката 2020“
- старт Видин.
Това е най-дългият туристически велосипеден маршрут в България – 732 километра по поречието на Дунав, започващ от село Куделин, община Брегово до
Дуранкулак, община Шабла.
В туристическия велопреход се включи и Константин Бошнаков от гр. Белово,
общ. Белово в екип с Ангел Ганчев от с.
Семчиново, община Септември, които
успяха да стартират успешно в 6:00 ч. гр.
Видин.
„Дунав Ултра: Следвай реката 2020“ е
седмо поред издание и промо-събитие в
подкрепа на едноименния маршрут. Проявата е с домакин гр.Видин (31.08.20201.9.2020 г.) и е съпътствана с последващ
многодневен колоездачен преход по
маршрута „Дунав Ултра“, вкл. през/покрай градовете: Видин, Дунавци, Лом,

Козлодуй, Мизия, Оряхово, Гулянци,
Никопол, Белене, Свищов, Две могили,
Русе, Мартен, Сливо поле, Тутракан, Силистра, Добрич и Генерал Тошево.
Преходът Дунав Ултра не е състезание
и в него няма награден фонд.
В него всички колоездачи стартират
заедно, но всеки е свободен да следва

губа срещу по-големите от тях от
отбора на „Костенец”.

свой собствен план за изминаване на
дистанцията, да се движи със собствено
темпо, скорост и маршрут.
По време на придвижването от една
точка до друга се разрешава ползване
всякакъв вид собствен придружаващ,
логистичен, технически или друг вид съпорт.
Участниците в прехода имат възможност да се регистрират в три категории:
Индивидуално, Екип 2-ма колоездачи,
Екип 4-ма колоездачи.
Специално за изданието на прехода
през 2020 г. за първи път ще бъдат представени два алтернативни режима (варианта) за изминаване на маршрута „Дунав
Ултра“ – „Класически“ и „Приключенски“.
Всеки индивидуален участник или
екип може да избере предварително планирана продължителност на прехода –
до 48 часа, до 3 дни, до 5 дни, до 7 дни и
повече от 7 дни.
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ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ

7. Един от първите началници на
ЖП гара Белово е Тодор Каблешков –
1873-1875 година.В Белово той създава
читалище „Искра” през 1874 г. и поставя
началото на бъдещия революционен комитет.
8. Председател на революционния
комитет в Голямо Белово е поп Михаил
Радулов, който след Освобождението е
1. Началото на сегашния град Бело- един от членовете на делегацията, която
во е поставено през 1873 г. във връзка
със строителството на Баронхиршовата
железница Цариград – Белово. Първите преселници са били от селото майка
– Голямо Белово. Развитието на двете
селища, тяхното единство в отношения
и връзки представлява рядък случай не
само в Пазарджишко.
2. През 1378 година населението на
Беловския край оказва упорита и мъжествена съпротива на турското нашествие. Най-запазения и разпространен
спомен на тази борба е легендарната от- в Одрин благодарила на руското команбрана на средновековната българска кре- дуване за свободата, от името на целия
български народ.
пост „Раковица”.
9. По време на Априлското въста3. Беловското население, заедно с
чепинци извоювало полуавтономно са- ние в Беловския укрепен пункт се събимоуправление от турците, което продъл- ра населението от Лозен, Малко Белово,
жило до 1666 година –масовото насилствено помохамеданчване на българите в
Чепино.
4. В Беловския край се намират развалините на 12 крепости от различни
времена, следи от изчезнали селища и
цветущи в миналото градове.
5. От Белово е родом Никола Попов
– Крец – един от видните участници в
нашето национално-освободително движение. В Румъния в периода на четническата тактика той участва много активно Ветрен /една част/, Аканджиево, Мев подготовката и организирането на че- ненкьово, Момина Клисура, Каменица,
тите на Филип Тотю, Хаджи Димитър и Семчиново, Варвара, Саитово и др.
Стефан Караджа. Умира в 1873 г. в Буку10. В Белово пред представителите на
рещ.
други народи /далматинци, немци и гър6. В Белово е роден Евстатий Пелаго- ци/ Априлското въстание е постигнало
нийски / Георги Петракиев Бузьов/ един своята на-възторжена и представителна
от най-образованите българи през Въз- изява.
раждането. Той завършил богословски
11. В Белово към четата на Бенковучилища и академии в Гърция, Румъния ски се присъединяват десетина белови Русия, а философия в Германия и меди- ски младежи и чиновници-далматинци
цина във Франция.
и немци от Хиршовата компания. Специ-

ално внимание заслужава участието на
Мария Сутич, на която беловските жени
подаряват изработено от тях въстаническо знаме, и участието на юношата Димитър - „Мацко” – един от най-колоритните
герои на националната ни революция.
12. На 1-ви /14/ януари 1878 г. в Белово
идват братята освободители. Конниците
на Кавказката казашка бригада от колоната на генерал Веляминов са посрещнати с греяно вино и големи огньове. Този
голям беловски празник се повтаря неизменно вече 93 години.
13. Борбата на беловските работници
и занаятчии против барон Хирш и правителството на Източна Румелия достига връхната си точка през 1881 година,
когато служителите на компанията са
изгонени от беловския балкан, а голяма
група въоръжени беловци пристигат в
Пловдив, където наплашват до смърт генерал губернатора Г. Кръстевич и арестуват неговия министър Д-р Вълкович.
14. В Белово е роден професионалният революционер-комунист ученик на Д.
Благоев и съратник на Г. Димитров – Благой Захариев. През 1906 година той поставя началото на беловската партийна
организация.
15. В борбата против капитализма беловската работническа класа участвува в
11 стачки, болшинството от които са завършили успешно.
16. По различни поводи в Белово са
престоявали видни български революционери, като Яне Сандански. Работили
са изтъкнати партийни функционери,
като Петко Напетов, Владо Георгиев,Симеон Кавракиров, Въльо Копринков, Никола Пенев и др. Белово е посещавано от
Христо Смирненски и Димитър Благоев.
17. От 1930 година до 1934 г. в Белово
работи нелегалната печатница №1 на ЦК
на БКП, където се печати „Работнически
вестник”. Коректори, печатари и словослагатели са били Крум Велков, Петър
Пергелов и Димитър Карамилев.
Атанас Хрисчев
23.ХІІ.1975 г.
Гр. Белово

Вечер посветена на творчеството на Йордан Йовков

По случай 83-годишнината от смъртта на големия български писател Йордан Йовков на 15.10.2020 г. Клуб на пенсионера „Бодрост” с. Момина клисура
проведе вечер посветена на живота и
творчеството му.
Лектор бе Елена Златанова, библиотекар на читалището в селото.
Присъстваха около 20 членове на клуба, които харесаха инициативата и проявиха желание и за бъдещи подобни сбирки.
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