общински вестник, юни 2018, брой 6 (19), година III, Белово, разпространява се безплатно

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

Празникът на детето в Белово

На Деня на детето по традиция и тази година община
Белово зарадва малчуганите с
увеселителни атракции, които
бяха монтирани на централния

Изненадите продължиха на
сцената пред Читалището със
забавното шоу на аниматорите
от „Бонбон“.
Децата участваха в редица

площад в град Белово.
Децата се забавляваха през
целия ден напълно безплатно.
Празничната програма стартира още от сутринта с ателиета за рисуване.

интересни игри, подготвени
специално за тях.
През целия ден децата от нашата община рисуваха, играеха
и се забавляваха под звуците на
познати детски песнички.

Беловци почетоха Ботев и загиналите за свободата

На 2-ри юни всеки българин си спомня
за подвига на героите за свобода.
Историята около празнуването на Деня
на Ботев припомни Стоянка Пергелова –
библиотекар в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1927“, гр. Белово.
Кратък рецитал на стихове на Христо
Ботев изпълниха ученици от СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово.
Всички присъстващи почетоха с наведени глави в знак на уважение делото на революционера.
Венци и цветя поднесоха Кметът на община Белово – инж. Костадин Варев, от
Пред Ботевия паметник още веднъж си
името на председателя на ОбС-Белово – спомниха за героизма на всички, загинали
г-н Васил Савов, много жители и гости.
за свободата на родината.

Все повече стават желаещите да участват
в туристическите преходи на ТД „Алабак“
към Община Белово

Туристическата година бе открита с
Следващите туристически преходи бяха
маршрут до Стара Планина. На 19.05.2018 на 16.06.2018 г. до връх Вихрен. Той се наг. туристите посетиха известната природ- мира на северния дял на Пирин планина.
на забележителност „Райското пръскало“,
което е най-високият постоянен водопад
на Балканския полуостров.

Хижа „Рай“- Райското пръскало

Връх Вихрен 2914 м.

Със своите 2914 метра Вихрен е втори по
височина в България след Мусала и на
17.06.2018г. до връх Безбог. Той е гранитен
връх в Пирин планина, разположен на Полежанското странично било. Висок е 2645
метра.
Туристическите преходи се извършват
със съдействието на Община Белово и под
опитното наблюдение на планинския водач Анастас Атанасов.
Предстоящите туристически маршрути
в следващите месеци предвиждат изкачване на Седемте рилски езера и връх Мусала.
Щастливи сме, че има все повече желаещи от всички възрастови групи да опознаят красивата природа и планините на
България.
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Актуално

ОБЯВА
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ
Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за
внедряване на иновации в предприятията“,
финансирана от ОПИК 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.
Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Подкрепа за въвеждането на иновации в
предприятията от територията на МИГ, свързани с тематичните области на ИСИС на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград.
Процедурата е във връзка с изпълнението
на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие
и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1
„Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
Допустими кандидати:
Допустими са само кандидати, които са
юридически лица или еднолични търговци,
регистрирани съгласно Търговския закон или
Закона за кооперациите и имат седалище на
територията на МИГ. Кандидатите трябва да
имат минимум три приключени финансови
години.
Допустими са кандидати, осъществяващи
дейност във всички отрасли/ сектори, с изключение на изрично забранените в Регламент
на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014
година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа
включват:
Ще се подпомагат само дейности попадащи
в специфичните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна спе-

Възпитаничка
на ЦПЛР-Детски
комплекс, Белово
отново на финал

Поздравления
за г-жа Петрова и
Никол!
След първото
място на втория зонален етап Никол Генева ще се
конкурира с деца
от цяла България
на заключителния

циализация /ИСИС/: ИКТ и информатика;
мехатроника и чисти технологии; индустрия
за здравословен живот и биотехнологии; нови
технологии в креативните и рекреативните
индустрии.
Проектите трябва да внедряват иновация,
която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица и
могат да включват следните дейности:
1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на
иновативния продукт (стока или услуга) или
процес;
2. Придобиване на права на интелектуална
собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата;
3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на
иновативния продукт (стока или услуга) или
процес.
4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите - Консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на
знания; в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи;
в областта на използването на стандарти и на
правилата, които ги уреждат.
Финансови параметри:
Общ бюджет на процедурата е: 400 000 лв.
Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.
Минимален и максимален размер на проекта:
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 166 лева

Интензитет на подпомагане
Интензитет на финансовата помощ в
СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград – до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет
адреси: www.migbsv.com и https://eumis2020.
government.bg
Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.07.2018 г. 17.00 часа.
Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.10.2018 г. 17.00 часа. (в
случай че са налични остатъчни средства
от първия краен срок за подаване на проектни предложения).
Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 29.03.2019 г. 17.00 часа. (в
случай че са налични остатъчни средства
от първия и втория краен срок за подаване
на проектни предложения).
Мярката се изпълнява в съответствие с
правилата за минимална помощ по смисъла
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
de minimis, публикуван в Официален вестник
на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва
да бъдат подадени само по електронен път с
Квалифициран електронен подпис (КЕП) в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България
(ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.
bg

Вицешампионско
място за възпитаник
на „Рока клуб“ Белово

10 години ТФ „Белмекен“ с участието на
Женска певческа група с. Сестримо и ФТА
,,Загоровче“ гр. Септември.

- национален етап на
фестивала през месец
септември в Казанлък! Успех!

Бронзов медал от участието на Женска
певческа група към НЧ „Александър пипонков-Чапай-1938“ с. Дъбравите на VII Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк
- Жива вода 2018 г.“ гр. Хисаря

В надпредварата
на Международния
турнир „Шун джудо
къп“ - Самоков премериха сили 458 състезатели от 43 клуба и
от 5 страни. Турнирът
отговаряше на специ-

ални правила за деца,
утвърдени в повечето
страни от западна Европа. При 12-годишните в категория на 34
кг вицешампионската
титла спечели Васил
Величков-Питона.

Издава Община 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
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Любопитно

ОБЯВА
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031
МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка
21 „Съхраняване, развитие и валоризиране
на местното природно, културно наследство
и традиции“ , финансирана от ПРСР 20142020г. от стратегията за водено от общностите
местно развитие на МИГ Белово, Септември,
Велинград.
Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на
територията като туристическа дестинация.
Очакваните резултати от подпомагането
се изразяват във включване на нови и разнообразни събития в дейността на читалищата; популяризиране на историческото развитие на територията; провеждане на спортни
и културни мероприятия, които да станат
ежегодни; съхраняване и популяризиране на
местното културно и историческо наследство;
популяризиране и валоризация на местното
културно и природно наследство; провеждане
на местни празници, възстановки на исторически събития, които да станат ежегодни; съхранение на археологическите паметници на
територията.
Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейски земеделски фонд за развитие
на селските райони.
Допустими кандидати:
1. Общините от територията на МИГ;
2. Юридически лица с нестопанска цел, със
седалище на територията на МИГ;
3. Читалища от територията на МИГ;
4. Еднолични търговци или Юридически
лица, регистрирани по Търговския закон
Допустими са само кандидати със седалище
за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица
на територията на МИГ.
Дейностите, които ще получат подкрепа
включват:
Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Проучване, изучаване и съхранение на
местното наследство - култура, бит, типични
местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.
2. Организиране и провеждане на:
- Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични
местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство;
3. Популяризиране и валоризация на местното културно и природно наследство, чрез:
– Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки;
– Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.)
– Разработване и представяне на макети,
възстановяване на елементи от традиционни
костюми или предмети от традиционния бит;
4. Подготовка, организация и провеждане
на местни празници – събори, панаири, фестивали, хепънинги, възстановки на исторически събития и др.
5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територията.

Допустими разходи:
Допустимите разходи, включват разходи,
които са необходими за осъществяване на
проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително
извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:
1. Възнаграждения за физически лица,
за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните
вноски, начислени за сметка на осигурителя
върху договореното възнаграждение;
2. Разходи за организиране на пътувания разходи за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащите Наредба за командировките в страната;
3. Разходи за материали, консумативи;
4. Разходи за закупуване на оборудване –
до 15 % от общата стойност на допустимите
разходи;
5. Разходи за външни услуги;
- Наем на помещения и апаратура;
- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.;
- Разходи за организиране на семинари,
срещи и други подобни;
- Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта (пощенски разходи, застраховки, разходи
за изготвяне на проекти за извършване на археологически проучвания, реставрация и консервация и др.)
Период за прием:
Първи прием:
Начален срок: 25.06.2018 г.
Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.07.2018 г. 17.00 часа.
Втори прием:
Начален срок: 01.10.2018 г.
Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 06.11.2018 г. 17.00 часа. (в
случай че са налични остатъчни средства от
първия краен срок за подаване на проектни
предложения).
Място на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва
да бъдат подадени само по електронен път с
Квалифициран електронен подпис (КЕП) в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България
(ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване
на следния интернет адрес https://eumis2020.
government.bg
Бюджет на приема:
Общ бюджет на процедурата е: 100 000 лв.
Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.
Минимален и максимален размер на проекта:
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева
Интензитет на подпомагане
1. 100 % за получател публично лице и проектът не генерира приход;
2. 70 % за получател публично лице и проектът генерира приход;
3. 60 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел;
4. 70 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел и проектът е в

обществена полза
Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
Критерии - Точки
1. Кандидатите са Юридически лица с
нестопанска или Читалища - 15 т.
2. Проектът включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното
наследство - 10 т.
3. Дейностите по проекта се осъществяват
в селата - 10 т.
4. Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между
различните поколения - 10 т.
5. Дейностите по проекта съхраняват и
опазват уникалното природно и материално
културно - историческо наследство на територията - 10 т.
6. Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични
местни традиции, фолклор и занаяти - 10 т.
7. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с
активното участие на младите хора - 10 т.
8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни идентичности и културното
наследство по иновативен и нетрадиционен
начин, отразяващ съвременните методи за
анимация в туризма - 10 т.
9. Дейностите по проекта включват участие
на хора с увреждания и/или малцинствени
групи - 10 т.
10. Кандидатът не е получавал подкрепа от
Общността за подобна инвестиция - 5 т.
ОБЩО -100 т.
Лице/а за контакт и място за достъп до
подробна информация: Мария Тодорова –
Митова, Изпълнителен директор, тел.: 0879
812 850, e-mail: migvsb@abv.bg; Николина Дечева, Експерт по прилагане на СВОМР, тел.:
0879 440 626, e-mail: migvsb@abv.bg.
СНЦ “МИГ Белово, Септември, Велинград”, гр. Белово ул. ”Орфей” №2А, тел./факс:
03581/37- 31, e-mail: migvsb@abv.bg.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com, на сайта на Единния
информационен портал за обща информация
и управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз и
Република България – http://www.eufunds.bg
и на сайта на ИСУН 2020 - https://eumis2020.
government.bg
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по процедура №
BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно,
културно наследство и традиции“ се подават
единствено по електронен път чрез ИСУН
2020 в рамките на срока, определен в обявата
и процедурата за прием на проектни предложения.
Мярката се изпълнява в съответствие с
правилата за минимална помощ по смисъла
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
de minimis, публикуван в Официален вестник
на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
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Спорт

Крепостта и базиликата в местността
„Св. Спас“ са най-големият проучен
археологически обект в община Белово
За най-големите
археологически
обекти на територията на община
Белово, Радио „Фокус“ – Пазарджик
потърси за коментар Севдалина Попова, старши специалист „Музейно
дело“ в общината.
Фокус: Г-жо Попова, какви са особеностите и функциите на Беловския
регион в исторически план?
Севдалина Попова: Град Белово е
разположен в края
на пролома Момина
клисура, там където река Яденица се
влива в река Марица, върху терасите
на двете реки. Това
е единственото селище в България,
което се простира
върху части от три
планини – Рила,
Родопите и Средна
гора. Районът се отличава с интересна
природо-климатична, геоложка и геоморфоложка структура. Най-голямата
водна артерия, която минава през Белово е река Марица,
неин десен приток е
река Яденица, която води началото
си от седловината
Юндола. Точно тези
благоприятни природо-географски условия и стратегическото разположение
на района го правят
обитаван от зората
на човешката история и допринасят за
доброто му икономическо развитие.
Поради ключовото

/Интервю на Радио „Фокус“ със Севдалина Попова, ст. специалист
„Музейно дело“ в Община Белово/

географско положение на Беловския
край, разположен
върху контакта на
трите планини Рила,
Родопите и Средна гора и началото
на разстилащата се
в източна посока
Тракийска низина и
оптималните природо-географски условия, се наблюдава
голямо струпване в
един сравнително
малък периметър
на археологически
обекти и паметници от различни исторически
епохи.
Чрез съществуващите от най-дълбока древност комуникационни връзки,
преминаващи през
Траянови врата и
Момина
клисура,
Беловският
край
представлява един
своеобразен мост
между Изтока и Запада. Тези функции се допълват от
обстоятелството, че
от тук е осъществявана връзката между
Горнотракийската
низина и долината
на река Места. Както е известно, редица обекти и археологически паметници
от Беловският край
са третирани в научната литература и
около шестдесет от
тях са регистрирани

тура Кремиковци
І. То е еднослойно.
Дебелината на културния пласт 15 см.
Други обекти от
праисторията не са
проучвани.
Фокус: Има ли
открити гробници?
Севдалина Попова: През античността районът е

в информационната система „Археологическа карта на
България.
Фокус: Къде са
открити най-ранните археологически
обекти?
Севдалина Попова: Следи от човешка дейност, на територията на община
Белово, са фиксирани от периода на
праисторията. При
обходи са регистрирани обекти в село
Мененкьово – ранен неолит /култура
„Кремиковци I” / ,
село Дъбравите – неолит , село Сестримо – от бронзовата
епоха до Средновековието, село Аканджиево – неолит и
халколит. През 80
те години на миналия 20 век е направен сондаж на местността „Локовица”
югозападно
село
Мененкьово. Селището е датирано от
ранния неолит, кул-

обитаван от една от
най-могъщите племенни групи – бесите, които се славели
със своите ковачи и
изработвали хубави оръжия. От този
период е откритата
през юни 1942 година – преди 76 години,
антична гробница.
Откриват я строителите на участък от
пътя София – Пловдив, днес шосе Е
80, край град Белово. Обектът е описан в статия на д-р
Иван Велков, публикувана през същата
година в Годишник
на Народния археологически музей (в
София), книга VІІ,

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/

след което гробницата е унищожена.
Според д-р Велков
местността, където е
открита гробницата
е известна като „Изворите” и се намира
на няколко километра от село Малко
Белово. Гробницата
се състои от едно
помещение с кръгъл план. Конструкцията е псевдоизодомна, изградена от
добре обработени
сиенитни блокове,
свързани чрез железни скоби, залети с олово. Тя има
вътрешно и външно
лице, които са образувани от успоредно

в. пр. Хр. В по-ново
време Никола Теодосиев датира гробницата към ІV в. пр.
Хр. За съжаление тя
е ограбена още през
античността, а днес
в музейната сбирка
се намира част от
корнизът над входа
и макет на гробницата.
Фокус: Кой е
най-големият проучен обект на територията на общината?
Севдалина Попова: Най-големият
проучен обект на
територията на общината – крепостта
и базиликата в местността „Св.Спас“, за
съжаление до днес
не са социализирани.
Музейната сбирка има богата колекция от археологически находки и
материали,
събирани през годините при случайни
открития, тяхното

наредени добре обработени каменни
блокове с пълнеж
между тях от необработени
камъни
с различни размери. Предложената
от д-р Велков датировка на съоръжението е към края на
V – началото на ІV

съхраняване дължим на краеведа
Атанас Хрисчев. Но
днес времената са
различни, за да познаваме богатата си
история необходимо е сбирката да има
статут на музей.
Ваня НИКОЛОВА

