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24 май – Випуск 2018 на среща с кмета

По традиция и тази година кметът на те, като им пожела да продължат образоваобщина Белово-инж. Костадин Варев, по- нието си и осъществят мечтите си.
кани на среща зрелостниците на Випуск
След срещата си зрелостниците се от2018.
правиха за последен път, заедно с шествиеСрещата се състоя в 8:30 ч. в Ритуалната
зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1927“,
гр. Белово.

си учители, които са били винаги до тях от
първото им прекрачване на прага на училището до днес.
За постигнати резултати в областта на
образованието, изкуството и културата
през учебната 2017/2018 г. от името на кмета на община Белово грамоти и награди

Всеки от абитуриентите получи поздравителен адрес за празника от кмета на
община Белово-инж. Костадин Варев и от
председателя на ОбС-Белово – г-н Васил
Савов, колаж от снимки на знакови сгради
и места от община Белово и парична награда от кмета на общината. Тази година
завършващите зрелостници са 33, с класни ръководители г-жа Мария Хаджийска и
г-жа Парашкева Котева.
Гост на срещата беше и г-жа Валентина
Кайтазова – Началник РУО-гр. Пазарджик.
Тя оправи своя поздрав към зрелостници-

получиха учителите:
• Ели Караиванова – СУ „Ал. Иванов –
Чапай“, гр. Белово;
• Ваклин Шопов – СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово;
• Мария Хаджийска – СУ „Ал. Иванов –
Чапай“, гр. Белово;
• Веселина Славска – ОУ „Отец Паисий“,
с. Сестримо;
• Кичка Кинчева – ОУ „Отец Паисий“, с.
Мененкьово;
• Силвия Балдева – ДГ „Щурче“, гр. Белово.

то от ученици на СУ „Ал. Иванов – Чапай“,
към родното училище. В празнично украсения училищен двор спазиха традицията
и предадоха знамето на училището на идващите след тях, сбогуваха се с любимите

Отчет на дейностите по Проект:
„Община Белово и нейните граждани – част от
голямото Европейско семейство“

На 11май в Ритуалната зала на НЧ
„Св. св. Кирил и Методий-1927“ се проведе среща за отчет
на дейностите по
Проект: „Община
Белово и нейните
граждани – част
от голямото Евро-

пейско семейство“.
Кръшно
хоро,
поздравление към
участниците в срещата,
поднесоха
група ученици от
СУ, гр. Белово.
От името на кмета
на Общината инж.
Костадин Варев поз-

дравителен
адрес продължи с награж- оргиев Кехайов - VII
към библиотекари- даване на участни- “Б“ клас, СУ „Ал.
те, по случай техния ците в конкурсите Иванов – Чапай“,
празник, поднесе г-жа Любомира Танева
— ст. спец. „РД
и ЕП“ към община Белово.
Срещата

за детска рисунка и
есе.
Всички участници бяха отличени с
грамоти и предметни награди.
На първо място в
конкурса за рисунка
се класира Лукас Ге-

гр. Белово, на второ
– Стефани Чепанова - V клас, СУ „Ал.
Иванов – Чапай“, гр.
Белово и на трето –
Димитър Ванев Ценов - III “А“ клас, СУ
„Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово.

Наградени в конкурса за есе: Ели
Джейн Вучкова - IV
клас, СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр.
Белово; Борислава
Георгиева Георгиева
- ХII“А“клас, СУ „Ал.
Иванов – Чапай“, гр.
Белово; Десислава
Димитрова Павлова
- ХI “А“клас, СУ „Ал.
Иванов – Чапай“, гр.
Белово.
Дейностите
по
Проекта бяха представени от Севдалина Попова – ст. специалист „Музейно
дело“ в общината с
мултимедийна презентация.
(продължава на стр.2)
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Актуално
(продължение от стр.1)

Съпътстващо на изложбата събитие бе
„С дъх на дантела и бяло сладко“
Авторската изложба на Павлинка Коцева, „С дъх на дантела и бяло сладко“ от ръчно плетена дантела, беше открита залата на Музейна сбирка „Ат. Хрисчев“, гр. Белово,
като съпътстващо събитие на дейностите по отчета на Проекта: „Община Белово и
нейните граждани – част от голямото Европейско семейство“.
Изложбата представя 87 модела, сътворени от сръчните ръце на леля Павлинка.
Откриването на изложбата донесе приятни емоции и потопи присъстващите в атмосферата на беловския дом от миналото.
Павлинка Хр. Коцева е родена в с. Голямо Белово през 1932 година.
Трудовата й кариера започва много рано в ДИП „Чавдар“, продължава в КМХ „
Д. Благоев“ /Завода за хартия/, където е бригадир на бригада „Дообработка“.
Целият й живот е белязан от активна обществена дейност – самодеец, профсъюзен активист, организатор.
Любовта й към красивото я кара да създава фини дантели, изпълнени с различна техника.
И днес леля Павлинка, както е позната в Белово, се отличава с активна позиция, доброта и желание да помага.

Един достоен и
благороден
жест
направиха наследниците на Георги
Томов
Цветански
– Лили Паница и
Елена
Цветанска.
Те дариха семейния
архив на Музейна сбирка „Атанас
Хрисчев“, гр. Белово.
В навечерието на
Празника на писмеността и културата,
това е начин да зачетем родовата памет
и миналото на Белово.
Георги Томов Цветански е дългогодишен кмет на Белово
– началото на кариерата му е от април
1912 г., когато става

Благородството е наследствено!

заместник-кмет. От
12 септември 1913
г. до януари 1919 г.
е общински кмет,
след което почти
през цялата 1924 г.
е помощник-кмет, а
от 1926 г. до 1931 г. –
отново кмет.
Той остава в историята на Белово
като кмета, който го
е електрифицирал,
още през 20-те години, като през 1923
г., освен общински
сгради започва електрифицирането и на
частни домове.
Той развива и социална дейност –
организира столова
за бедни, влага усилия в развитието на

общинския спорт,
туризъм и ловно
дело. Снимките от
архива на семей-

нят, че най-напред
гарата се е наричала Гара Голямо Белово. Освен това

Семейството на Георги Томов Цветански

ството
разкриват
динамичния живот
около ЖП станция
Белово. Те напом-

Георги Цветански е
търговец на вино и
собственик на единствения цех за без-

алкохолни напитки
/лимонададжийница/ в Белово, цехът
има договор и за бутилиране на бира.
Интересен спомен разказва д-р
Христо Цветански /
внук/: „При разкарване на лимонадата с конска каруца
доставките вървели
бавно и дядо ми решил да купи камион, който трябвало
да го кара Томо, но
на второто излизане катастрофирали
и фирмата пак се
върнали на каруца.
Всички работници
в лимонададжийницата са от Малко Белово.“.

Съпруга на Георги Цветански е
Елена
Пергелова.
Семейството
има
седем деца – всички
получават добро образование.
Архивът не е обработен, но се надяваме да разкрие още
интересни факти от
местната история .
Използвам случая да
благодаря на дарителите – наследници
на род Цветански!
Обръщам се към
жителите на община Белово – последвайте, този достоен
пример!

2018.
Поздравления за
момичетата от отбора: Ана Мария
Стоилова, Кристина

Яначкова, Ивета Маноилова, Йорданка
Панчова и тяхната
ръководителка г-жа
Ели Караиванова.

Севдалина Попова
Ст. спец. „Музейно
дело“

ІІІ-то място за учениците от беловското училище
в областното състезание по „Защита при бедствия,
пожари и извънредни ситуации“ 2018
Отборът на СУ
„Александър Иванов - Чапай”, гр.
Белово се класира
на 3-то място в об-

ластното ученическо състезание по
„Защита при бедствия,пожари и извънредни ситуации”

Любопитно

Георги Михайлов издава първата
„История на с. Голямо Бельово“
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Интервю на Радио „Фокус“ със Севдалина
Попова, ст. специалист „Музейно дело“
в Община Белово
За живота и дейността на един от
жителите на Голямо
Белово, който написва история на
родното си място,
Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за
коментар Севдалина
Попова, старши специалист „Музейно
дело“ в община Белово.
Фокус: Г-жо Попова, разкажете за
живота на Георги
Михайлов,
който
написва
първата
„История на село Голямо Бельово“?
Севдалина Попова: Георги Минков
Михайлов е роден
в село Голямо Белово през 1888 година в семейството на
Минко и Катерина
Михайлови, земеделци и лозари.

Той е шестото,
последно, дете в семейството. Завършва 4-то отделение в
училището на селото, след което постъпва във Френски колеж „Свети
Августин“ в град
Пловдив и го завършва с отличен
успех и удостояване.
Като ученик проявява многостранни

интереси, но особено подчертани –
към литературата
и физиката. През
ваканциите помага
на родителите си в
работата по лозята.
След
завършване
на колежа му предлагат да продължи
образованието си
във Франция, но той
отказва. Издържа се
сам с преводи и със
скромните средства
от родителите си,
продължава образованието си в юридическия факултет на
Софийския университет.
Фокус: Какво се
случва в живота му
след завършването
на университета?
Севдалина
Попова: Първата Световна война заварва
Георги
Михайлов
малко преди
завършване на Университета. Заминава за фронта като
доброволец и проявява
героизъм,
за което получава
орден за храброст
Първа степен. След
тежките години на
заложничество, той
завършва образованието си и работи
като съдия и държавен адвокат. Участва
като член на Гръцко-българската комисия по ликвидация на имотите на
българските бежанци от Тракия и Македония. Там със завиден патриотизъм
защитава интересите на онеправданите и репатрирани
българи. След това
работи в Министер-

ство на финансите
до 1950г., когато се
пенсионира.
Фокус: Как се стига до написването на
„Историята на Голямо Бельово“?
Севдалина Попова: Георги Минков
Михайлов не е живял в Голямо Белово,
но винаги е милеел
за своя роден край
и за интересите на
своите съграждани.
Той е един от основателите на Популярна
банка в гара Белово.
Още от млади години проявява интерес към историята
на родното си място. В продължение
на 30 години отдава
свободното си време и скромни средства за проучване
на този въпрос. Замислена в началото
като кратка история
на с.Голямо Белово,
в течение на годините в нея се разглежда
много по-обширен
материал в дяловете
възникване и стара
история на селото,
участие на беловци в църковната
борба и освободителното движение
против османското
робство и т.н. Проучени са въпроси
от етнографски характер, обичаи, облекло, бит, записани
са песни, трудът е
илюстриран с много стари снимки и
цветни илюстрации.
Така той достига до
400 машинописни
страници. В своята
рецензия тогава още
ст. н. с. Вера Мутафчиева от Институ-

та за история към
БАН, дава висока
оценка за това родолюбиво начинание
на Георги Михайлов,
както и за историческата компетентност, с която той е
извършил проучването си.
Фокус:
Успява
ли да издаде Георги Михайлов своя
труд?
Севдалина Попова: Въпреки голямото му желание и усилия да отпечата своя
труд, за да стане
достояние на жителите на с. Голямо Бельово и на гара Бельово и издиреното
от него, трудът не е
отпечатан. Интерес
към неговата книга
проявяват сътрудниците от Регионален историческия
музей в Пазарджик
и през 1969 година
тя е взета в техния
архив. Там се съхранява до сега под
надслов „История,
бит и култура на с.
Голямо
Бельово“.
Георги
Михайлов
публикува статии
на различни теми в
научни, научно-популярни списания
и вестници. Почива
през 1970 година в
София при семейството си, което се
състои от съпруга
Богдана Михайлова и дъщери Вера
и Лиляна. Убедени
сме, че делото на
родолюбеца Георги
Михайлов може да
служи за пример на
обич към родното
му място.
Ваня Николова

Продължава продажбата на имоти в курорт
„Чаира“ и м. „Свети Георги“

Община Белово
уведомява, че съгласно одобрени ПУП се
извършват продажби на незастроени
имоти в курорт „Чаи-

ра“ и местността „Св.
Георги” в землището
на с. Сестримо.
Собствениците на
законно построени
сгради в курорт „Ча-

ира“ и местността явление до кмета на
„Св. Георги” могат общината.
да закупят земята на
За повече инфоротредения им урегу- мация:
лиран поземлен имот
тел. 03581/2773след подаване на за/вътр.116/

Децата от ЦПЛР-Детски комплекс,
гр. Белово се отличиха на V Национален фестивал „Пусть всегда будет
солнце“.

Успешно представяне на момичетата от вокална група „Феникс“ и ІІ-ро
място за Десислава Еленкова на ІVтия песенен фестивал „Лейся песня“,
който се проведе в Руския културно-информационен център - София.
Поздравления за тях и вокалния педагог г-жа Петрова!
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Спорт

ОБЩИНА БЕЛОВО
НЕДВИЖИМО
КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО

Принц и Принцеса на Белово 2018

2. Тракийски и Трако-римски археологически локации в зоната на пътната система – селища, светилища,
надгробни могили.

Върху територията на Беловската община има и голям брой други тракийски
археологически локации. Всички сгради и
съоръжения са разположени до, или в близост на пътната мрежа, независимо от това
дали трасето е основно или от по-ниска
степен на значение.
Голям е
броят
на
тракийските могили,
които
локализират
в
близост
с тях и на
тракийски
селища – от
доримско и
от
ранноримско време,
преди
възприемането от местната върхушка на римския начин на погребения в каменни саркофази:
- Най-западно в землището на село Габровица са установени 10 могили, а към
края на Габровишката клисура към Костенецко-Долнобанското поле е локализирано тракийско селище.
- В Сестримското землище освен тракийската крепост и съседно й селище позиционирани при древния тракийски път
в местността Чаира, е локализирано още
едно антично (но счита се че съществувало и през средновековието) селище до река
Сестримка, на около 1,5 км югоизточно от
днешното село. Тук са откривани големи
питоси, които не са датирани. Баласчев
обаче счита без да посочи защо, че са „от
времето още на римското владичество“
[Баласчев, 1926]. Известни са и 10 тракийски могили, 8 от които в клисурата на
Марица при реките Ошляк и Палошница
и 2 (или може би и повече) от местността
Чаира. В това землище над Марица срещу
гарата е установено единственото засега в
района неолитно пещерно селище.
- Моминоклисурското землище
е
най-бедно на тракийски локации. Има
само предположения за могилата до река
Палощица югозападно от селото, че е селищна от това време. Намирани са из селското землище и монети от трако-римската епоха, но не е ясно дали не става въпрос
за случайни загуби по трасетата на двата
главни пътя преминаващи от тук още от
предантично време. В местността „Манастира“ на 5км северозападно са откривани
питоси, но и те както сестримските не са
датирани. Изглежда и тук са налице останки от селище.

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

В град Белово за първи път се проведе
регионалният конкурс „Принц и Принцеса на Белово“ като част от националната
верига „Принц и Принцеса на България“
2018. Официален домакин на събитието
беше НЧ „Св.св.Кирил и Методий-1927“, а
конкурсът се проведе със съдействието на
община Белово.
Всички участници са поканени на Националния финал от 2 до 5 юни в курортен комплекс „Албена“.
Ето и класирането „Принц и Принцеса
на Белово“ 2018:
1. Награда на Община Белово – Стефани Петрова – 9 г.
2. Принцеса на Белово 2018 – Йоана
Данкова – 7 г.
3. Принц на Белово 2018 –1 място – Па-

вел Иванов – 4 г.
4. Принцеса на Белово 2018 – 1 място –
Виктория Клисарова – 4 г.
5. Принцеса на Белово 2018 – 1 място –
Симона Гьошева – 4 г.
6. Принцеса на Белово 2018 – 1 място –
Жана Цветкова – 7 г.
7. Принцеса на Белово 2018 – 1 място –
Никол Кушинова – 10 г.
8. Принцеса на Белово 2018 – Награда
на публиката – Дариа Джамова – 5 г. – 107
гласа
9. Принцеса на Белово 2018 – Награда
на детското жури – Виктория Клисарова –
4 г.
10. Принц на Белово 2018 – Гран при –
Мартин Иванов – 9 г.
11. Принцеса на Белово 2018 – Гран при
– Илияна Илиева – 5 г.
12. Принцеса на Белово 2018 – Гран при
– Дариа Джамова – 5 г.
13. Принцеса на Белово 2018 – Гран при
– Даная Бошнакова – 6 г.
14. Принцеса на Белово 2018 – Гран при
– Анджелика Спасова – 7 г.
15. Принцеса на Белово 2018 – Гран при
– Стефани Петрова – 9 г.
16. Принцеса на Белово 2018 – Гран при
– Ванеса Илиева – 9 г.
Petya Dandanova Valentina Ivanova Мария Стоянова Mihaela Stoqnova

ФУТБОЛ

ФК „Марица“-Белово - новото попълнение
на „А“ Областна футболна група

На 20.05.2018 г. на стадиона в гр. Белово се
състоя официално награждаване на ФК „Марица“-Белово със заслужено
спечелената купа за първо място.
Преди връчването на
купата новото попълнение на „А“ Областна футболна група победи с 5:0
отбора на Виноградец.
За доброто настроение на присъстващите се погрижиха малките танцьори от Фолклорен танцов ансамбъл „Беловче“ с ръководител Росица Данкова.
Празникът завърши с теглене на голямата награда от томболата „LCD“ телевизор.
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