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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО м. V, VІ, VII. 2014 г.

Уважаеми жители на община Белово, 

   Когато се кандидатирах за кмет, Ви обещах 
прозрачност на управлението и възможност да 
получавате навременно информация:
-  за всички дейности, които се извършват на 
територията на общината;
- за управленските решения, които се вземат. 
   За тази цел община Белово започва издаването 
на бюлетин, в който ще публикуваме информация, 
която да стигне до всички Вас: какви проекти 
изпълнява общината, какво строи, с какви средства, 
как се стопанисва общинската собственост. Бихме се 
радвали, ако получим обратна информация и мнение 
от Вас, дали това е достатъчно, какво липсва, какво 
да допълним.  Защото само  всички заедно  можем да 
постигнем нещо по- добро за нашата община.
   Ще Ви информираме за това, което се е случило или 
предстои да се случи в общинския център и населените 
места в общината. На страниците на информационния 
бюлетин ще даваме отговори на въпросите, които Ви 
вълнуват и които поставяте. 
   Уважаеми жители на община Белово, Вие ми гласува-
хте своето доверие и за мене е важно да го оправдая в 
тези четири години, заставайки открито зад думите и 
делата си. 

Инж. К. Варев
Кмет на община Белово

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

Текущи проекти

Ремонт на детската градина в 
град Белово 
Проектът предвижда изцяло да се обновят 
детските площадки и дворните пространства. 
Средствата са от община Белово.
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Приключиха два от проектите, за които община Бе-
лово получи средства от ОП „Регионално развитие”: 
санира се сградата на  на СОУ ,,Чапай”, гр. Белово по 
Проект „Модернизация на общинска образователна 
инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в община Белово – СОУ ”Ал. Иванов – 
Чапай”, Договор: BG 161РО001/1.1-09/2010/03 на стойност 
500 000 лв., като общината участва с 15% финансиране в 
размер на 78 000 лв., а  финансова помощ е  422 000 лв. 

Ремонт на площад “Освобождение”
През май започнаха ремонтни дейности на 
площада на град Белово. Средствата са осигурени 
от Министерството на финансите по Публично-
инвестиционна програма ”Растеж и устойчиво 
развитие на регионите” на стойност 240 000 лв.. Това 
е първи етап от идеята за цялостното обновяване на 
централната градска част на град Белово .

Пресконференция  в община Белово
На 16.07.2014 г. в община Белово се състоя 
пресконференция, на която бе представен  проект  
по ОПАК „Ефективна координация и партньорство 
при разработване на Общински план за развитие на 
Община Белово за периода 2014-2020 година”, в който 
бенефициент е Община Белово. Проектът е на стойност 
76 965, 78 лв. и е с период на изпълнение 9 месеца.

Пресконференция  в община Белово
На 29.07.2014 г. се състоя официално откриване 
на коригирания участък на река Марица по 
проект„Укрепване на коритото и брега на река 
Марица в землището на гр. Белово участък при 
фирма „Импрегнация 2000” по ДБФП” BG-
161PO001/1.4-06/2010/0463 по схема за „Подкрепа 
за дребно мащабни мерки за предотвратяване на 
наводнения в градските агломерации”, финансиран 
от Оперативна програма “Регионално развитие”. След 
церемонията официалните гостите се отправиха към 
сградата на Общината, където се проведе финална 
пресконференция по проекта. Присъстващите се 
запознаха подробно с извършените дейности и 
постигнатите резултати.
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Изградиха се четири подпорни стени и прагове в 
река Марица в участък на фирма ,,Импрегнация“. 
Брегът на реката там бе силно ерозирал.  Проект BG-
161PO001/1.4-06/2010/043, „Укрепване на коритото 
и брега на река Марица в землището на град Белово 
– участъка при фирма „Импрегнация 2000” АД” бе 
на  стойност 980 000 лв., 50 000 лв. финансиране от 
общината и 932 000 лв.от ОП ”Регионално развитие”.

Със собствени средства се обнови  изцяло улица 
,,Марица”, подменен е водопроводът.

Приключиха успешно два проекта по  ОПАК-
„С лице към гражданите и бизнеса, постигнати 
чрез откритост, достъпност и ефективност 
в работата на общинска администрация”  и 
„Подобряване на управлението и развитието 
на човешките ресурси  в община Белово чрез по-
вишаване квалификацията на служителите”. 
Предстои изпълнение на трети проект по ОПАК 
„Ефективна координация и партньорство при раз-
работване на общински план на община Белово за 
периода 2014-2020 г.”, договорените средства  ще 
подпомогнат общината при изготвяне на общински 
план за развитие за следващия програмен период.

Изгради се нова подпорна стена по бул. 
,,Юндола”, средствата са от община Белово.

3

Проект “Подобряване качеството на живот на 
лица в неравностойно положение в община Белово” 
Проектът е на стойност 244 204.08 лв. и се финансира 
по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси” 2007-2013 г., схема на безвъзмездна 
финансова помощ BG051PO001-5.01.04 „Помощ в 
дома”, финанси-рана от Европейски социален фонд 
и Република България. Предоставени бяха социални 
услуги в домашна среда на хора с трайни увреждания 
или самотноживеещи хора чрез осигуряване на 
трудова заетост на безработни лица като лични 
асистенти, социални асистенти и домашни 
помощници.
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В процес на изпълнение е проект „Подобряване на 
енергийната ефективност на общинска сграда 
на читалище „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Бело-
во чрез основен ремонт на отоплителната ин-
сталация”. Проектът е на обща стойност 104 061 лв. 
и е финансиран от Стратегия за местно развитие на 
МИГ-Белово, Септември, Велинград” по ООС 4 лидер 
на ПРСР. Проектът включва дейности на подмяна на 
отоплителната инсталация. Предвижда се саниране и 
обновяване на фасадата и вътрешен ремонт. 

Предстои да започне ремонтът на музейната сграда 
по проект „Обновяване на туристическата  
инфраструктура в община Белово чрез дейности по 
сновен ремонт на музейната сграда и превръщането 
й в посетителски център за представяне на мес-
тно природно и културно наследство” на стойност 
234 885 лв и се финансира  по Стратегия за местно 
развитие на МИГ-Белово,Септември,Велинград, 
по ООС4 Лидер на ПРСР. Предвижда се основен 
ремонт на покрив и фасада, а от ПРСР по мярка 313  
и вътрешен ремонт на сградата.   
 
Предстои да започнат ремонтните работи по 
изграждане на три подпорни стени: две със средства 
от МКВП към МС / в района р.Яденица при автогара 
Белово със стойност  79 000 лв. и в района на с.Г.Белово 
за 110 000 лв./ и трета също в района на р.Яденица 
при автогарата в  гр.Белово със собствени средства. 

Предстои ремонт на моста на ,,Дунева махала”в 
с.Момина клисура, средствата  на стойност 271 000 
са осигурени от Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към МС.

Община Белово продължава да се обновява
Строителните и ремонтните дейности в община 
Белово продължават. Започна изграждането на 
пешеходна алея, свързваща центъра на с. Момина 
клисура с новия квартал. Изграждането й ще позволи 
на жителите и гостите на селото спокойно да се 
придвижват пеша, тъй като това сега става по шосето, 
движението по което  е значително натоварено.
  Със същата цел беше почистена пешеходната алея 
от гр. Белово до кв. Малко Белово. Премахването 

на  храстите и наносите пръст ще позволи тя 
да се използва като велоалея или за пешеходно 
придвижване.
Във връзка с предстоящото честване на 140 години 
от създаването на читалището в с. Голямо Белово се 
започна  вътрешен и външен ремонт на сградата му.
   Тече възстановяването на парка в гр.Белово. Ще бъде 
извършено почистване и озеленяване, оформяне на 
кътове за отдих.
Всички дейности ще бъдат извършени със средства 
на общината.
Започна изпълнението на проект, финансиран 
от Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на  околната среда (ПУДООС) по 
националната кампания на екоминистерството 
„За чиста околна среда”. Предвижда се почистване, 
озеленяване и създаване на зона за отдих в 
с.Габровица. Проектът е на стойност 10 000 лв.

Градинката пред блок „Рила” в центъра на гр.Белово 
е вече напълно завършена и е едно от оформилите се 
красиви кътчета

Програми и мерки за обучение и заетост  
и професионална квалификация

Към 30.04.2014 г. от община Белово 31 лица са 
включени в програми за заетост. От тях: 3 лица в 
Национална програма „Асистенти на хора с увре-
ждания”, 18 лица в Национална програма „От со-
циални помощи към осигуряване на заетост”, 9 лица 
в Регионална програма на община Белово.
През периода на 2014 г. са започнали работа 6 лица 
в община Белово по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”-Схема „Подкрепа за заетост”. 
По Схема „Аз мога повече” през І-ІІ.2014 г. 7 заети 
лица от община Белово са завършили обучение за 
професионална квалификация.

Предстоящи проекти
Проект „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в сградата на общинска 
администрация Белово.” Ремонтните дейности 
предстои да започнат до края на месец юли. Ще бъде 
санирана и обновена фасадата на сградата, подменена 
дограмата и монтиран нов отоплителен котел. 
Средствата - 224 088 лв.- са осигурени по проект от 
община Белово.
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Промяната е възможна
Добър пример в това отношение дават жителите на 
с.Дъбравите, които благодарение на находчивостта 
и инициативността на своя кмет г-жа М. Цоклинова 
създадоха красив и функционален парк - приятно 
място за игра на малките палавници и на техните 
родители. 
Паркът е създаден по ЕП”За чиста околна среда”, 
финансиран от ПУДООС, но голяма е ролята 
на ентусиазма и желанието на самите жители, 
които участват в промяната. С доброволен труд е 
налят бетонът на пътеките в парка, напръскани са 
тревните площи за кърлежи, извършва се ежедневно 
почистване.

Проект „Обществена трапезария”
Община Белово реализира  проект за предоставяне 
на социална услуга „Обществена трапезария”, финан-
сиран от Министерството на труда и социалната поли-
тика, Фонд „Социална закрила”. Услугата стартира 
на 15.07.2013 година. От нея в Община Белово към 
момента са се възползвали общо 130 потребители от 
следните целеви групи: деца сираци; деца в риск; деца 
на самотни родители; деца от семейства на социално 
подпомагане; лица с увреждания; лица с доказана 
липса на доходи; самотноживеещи възрастни хора с 
минимални пенсии и скитащи и бездомни хора. 
Приоритетната  целева група по проекта са децата: 
общо 70 бр., които се обслужваха през зимния сезон  
- до 30.04.2014 година. Услугата ще стартира отново 
от 01.10.2014 година. Община Белово успя с този 
проект да постигне пълен териториален обхват – 
бенефициенти са лица, живеещи във всички населени 
места на територията на Общината. 
За целта през всеки работен ден на одобрените по-
требители се предоставя безплатен топъл обяд, 
включващ: супа, основно ястие и хляб.Живеещите на 
територията на град Белово лица получават обяда си 
в сградата на Домашен социален патронаж, като на 
лицата с увреждания и трудно подвижните възрастни 
хора храната се доставя по домовете.На всички лица, 
живеещи в останалите населени места, храната се  
доставя на място, по домовете с два автомобила, 
осигурени от община Белово.
 Проектът е със срок 31.12.2014 година, като усилията, 
които полага общинска администрация, са в посока 
обществената трапезария да стане целогодишна 
делегирана от държавата дейност през 2015 година.

Дневен център за деца с увреждания в 
град Белово
Той обхваща деца, живеещи на територията на община 
Белово и община Септември, с капацитет 24 деца. От 
м. 02.2011 година центърът започна своята дейност по 
финансиран проект по ОП”РЧР” за период от 12 месеца. 
От 01.03.2012 година той стана делегирана от държавата 
дейност, какъвто е до настоящия момент. Има осигурен 
транспорт от община Белово, който ежедневно 
превозва децата с увреждания от и до дневния център и 
дома им. Има назначен квалифициран персонал, който 
ежедневно работи с децата. Деца, посещаващи масови 
училища, посещават центъра почасово, за да ползват 
услугите на специалистите в него, в зависимост от 
увреждането им.
От 01.04.2014 година, по предложение на Кмета на 
община Белово, с решение на ОбС – Белово и разреше-
ние на г-жа Янита Манолова – Зам. изпълнителен ди-
ректор на АСП и г-жа Цв. Арапова – Директор на РДСП 
– Пазарджик, дневния център увеличи възрастта на це-
левата група  - за деца и младежи до 29 години.

С грижа за хората с трайни увреждания
 От месец юли 2013 община Белово стартира прием на 
заявления за издаване на Карти за паркиране на хора с 
трайни увреждания по реда на Наредбата за издаване 
на „Карти за паркиране на хора с увреждания”. 
Решение №404/31.05.2013 г. на Общинския съвет - 
Белово, по предложение на Кмета на община Белово 
– инж. Костадин Варев, бе прието единодушно от 
общинските съветници. Инициативата от страна 
на общинска администрация е на основание Закона 
за движението по пътищата, регламинтираща 
възможността  общините да издават  „Карти за 
паркиране на хора с увреждания”. Картите са 
безплатни и се издават на хора с увреждания с 50% 
и над 50% намалена трудоспособност. Те могат да 
паркират безплатно на обозначени за тази цел места 
във всички населени места в България и всички 
страни членки на Европейския съюз.
      Картата се издава в срок от 14 дни, считано от 
датата на подаване на заявлението, и е с валидност 
на срока на експертното решение /ТЕЛК/ . Правои-
мащите могат да подават заявление по образец всеки 
работен ден в сградата на Общината.
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Среща на кмета на общината
 с местните политически лидери
На 15.07.2014 г.  кметът на община Белово К. Варев 
проведе среща с  лидерите на политическите партии, 
регистрирани на територията на общината, по повод 
задълженията им по чл.185 ал.1, 2, 3, 4 и чл.186 
ал.3 от Избирателния закон. Кметът  ги призова 
да организират членовете и симпатизантите си за 
отстраняване в срок от 10 дена на разлепените по 
населените места в общината агитационни материали  
във връзка с отминалите избори за депутати в 
Европейския парламент. В противен случай ще им 
бъдат наложени предвидените в  закона  санкции. 

С грижа за най-малките
Монтирани са съоръженията на детската полощадка 
в кв.”Разсадника” на гр. Белово. Предстои да бъдат 
осигурени и поставени фитнес уреди за открито. 
Необходимо е гражданите при ползването да 
съблюдават правилата, посочени на указателната 
табела. Нека не забравяме, че от нас, възрастните,  
зависи  децата на Белово да имат възможност 
да играят на чисти и добре поддържани детски 
площадки.
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Паметник на 130 воини от Беловския 
край
На 9.05 2014 год.бе отбелязан Денят на Европа и 
Денят на победата над хитлерофашистка Германия. 
Община Белово избра този ден за откриване на 
построения със средства на общината и набрани 
чрез дарения паметник на жертвите от Балканската, 
Междусъюзническата, Първата и Втората световна 
война-130 воини от Беловския край. На откриването 
присъстваха гости и граждани на община Белово. 
Паметникът бе открит от кмета на общината инж.
Варев и ветеранът от ІІ световна война Никола 
Николов.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  м. V, VІ, VII. 2014 г.



Среща на общинското ръководство 
с випуск 2014
По традиция на 24 май 2014 г. в кабинета на кмета 
в община Белово се проведе среща на общинското 
ръководство в лицето на инж.К.Верев- кмет на 
община Белово, и Г.Генов-предсадетел на ОбС Белово, 
с абитуриентите от випуск 2014 на СОУ ”Ал.Иванов-
Чапай”. Дванадесетокласниците бяха поздравени 
от кмета на общината, който им пожела успешна 
социална  реализация. Той увери младите хора, че 
усилията на ръководството на община Белово  са  
да я направи по-привлекателно място за тях, че със 
своята енергия и знания те могат да се включат в този 
процес. Всеки абитуриент получи по случай своето 
успешно завършване на курса на обучение подарък 
от община Белово-таблет.
   От своя страна  един от отличниците на випуска-
Габриела Благоева, от името на абитуриентите 
благодари на общинското ръководство за отзив-
чивостта и вниманието, с което то  се отнася към 
въпросите на образованието.

70 години – традиции, знание и 
духовност
На 24.05.2014 г. СОУ ”Ал.Иванов-Чапай” отбеляза 
Деня на българската просвета и култура и на 
славянската писменост и своя 70-годишен юбилей. 
Поздрав към колектива на училището, учениците, 
гостите и присъстващите граждани поднесе Кметът 
на общината, инж. К.Варев, и пожела и за напред 
училището достойно да заема своето водещо 
място като  образователна  институция. С богатата 

Заслужено признание
По случай 24 май-Деня на българската просвета и 
култура и славянската писменост община Белово 
изпрати поздравителни адреси до училищата и 
библиотеките на територията на общината. На 
23 май общинското ръководство връчи отличия 
на библиотечни деятели със значим принос към 
библиотечното дело: Росица Терзиева, Стоянка 
Пергелова и Райна Павлова.
      Във връзка с Наредбата на МОН за условията и реда 
за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 
бяха отличени с грамота и получиха подарък таблет 
ученици, класирани на национални конкурси, олим-
пиади и състезания: Сийка Манолчева от ОУ”Отец 
Паисий”- с.Сестримо, Иван Иванов от ОУ”Отец 
Паисий”-с. Мененкьово, Румяна Тандова, Ивайла 
Маноилова, Десислава Еленкова от ДК Белово и 
Стефан Василев- НЧ ”Св.Св.Кирил и Методий”.

ОБЩИНА БЕЛОВО

концертна програма децата и младите хора от 
общината изявиха своите таланти, но най-вълнуващ 
момент отново беше традиционният ритуал по 
предаване знамето на училището и раздялата с 
випуск 2014.
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На добър час, абитуриенти!
На 25 май 2014 г. община Белово изпрати своите 
абитуриенти от випуск 2014 г., чийто бал се състоя 
в ресторант „Вионас” в гр.Пазарджик.На площада в 
гр.Белово се бяха стекли родители, близки и приятели 
на дванадесетокласниците, които бяха изключително 
красиви в балните си тоалети.

Възпитаниците на ОДЗ „Щурче” 
отбелязаха своя юбилей
На 30.V.2014 г. ОДЗ”Щурче”, гр.Белово отбеляза своя 
35-годишен юбилей с празничен концерт, подготвен 
от малките възпитаници на детското заведение. 
Изпълненията на децата бяха продължително 
аплодирани от публиката, препълнила залата на 
НЧ”Св.Св.Кирил и Методий”.

За юбилея малчуганите получиха много подаръци, 
но най-големият от тях е ремонтът на двора на ОДЗ 
”Щурче”, който се осъществява със средства от 
бюджета на общината.
Тече частична подмяна на водопроводната ин-
сталация в двора и подмяна на плочките на пе-
шеходните алеи около цялата сграда, а също така  
облицовка на каменни стени с дървена ламперия, 
поставяне на капково напояване, затревяване с 
чимове на двата 
външни двора и 
цялостна подмяна на 
външната оградата. 
Предвидено е 
озеленяване на 
площите в двора към 
ДЦДУ. Цялостният 
ремонт ще завърши с 
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Наградени учители
Във връзка с 24 май-Деня на българската просвета 
и култура и славянската писменост община Белово 
връчи наградата „Учител на годината” в следните 
направления:
І. Предучилищна степен: Стефка Башикарова-
ОУ ”Отец Паисий”, с. Мененкьово; Екатерина 
Дренкова-ОДЗ”Щурче”,гр. Белово; Силвия Балдева-
ОДЗ”Щурче”, гр. Белово
ІІ. Начална училищна степен: Лидия Попова-ОУ   
”Отец Паисий”, с.Сестримо; Елена Арабаджийска-
СОУ ”Ал.Иванов-Чапай”, гр. Белово; Валентина 
Петрунова- СОУ ”Ал.Иванов-Чапай”, гр. Белово; Ели 
Караиванова-СОУ ”Ал.Иванов-Чапай”, гр. Белово; 
Мария Генова-СОУ”Ал.Иванов-Чапай”, гр. Белово
ІІІ. Прогимназиален етап: Кичка Кинчева-ОУ ”Отец 
Паисий”, с.Мененкьово; Лидия Маркова- ОУ ”Отец 
Паисий”, с. Сестримо; Стоянка Манчева- СОУ ”Ал. 
Иванов-Чапай”, гр. Белово; Йорданка Кръстева- СОУ 
”Ал. Иванов-Чапай”, гр. Белово; Румяна Гушлева- 
СОУ ”Ал. Иванов-Чапай”, гр. Белово
ІV. Гимназиален етап: Румяна Кутрева- СОУ ”Ал. 
Иванов-Чапай”, гр. Белово; Владимир Бонджов- СОУ 
”Ал.Иванов-Чапай”, гр. Белово; Спаска Цветанска- 
СОУ ”Ал.Иванов-Чапай”, гр. Белово
V. Заслужил млад учител: Красимира Рибникова- ОУ 
”Отец Паисий”,с. Мененкьово; Веселина Стоичкова-
ЦДГ, с. Сестримо; Лилия Шопова- СОУ ”Ал.Иванов-
Чапай”, гр. Белово; Ангелина Арабаджийска- СОУ 
”Ал. Иванов-Чапай”, гр. Белово; Росица Кокаланова- 
СОУ ”Ал.Иванов-Чапай”, гр. Белово
Детски комплекс-гр.Белово: Галина Петрова
Директор: Ивана Даутова- СОУ ”Ал.Иванов-Чапай”, 
гр. Белово
Почетни награди на бивши директори с принос за 
развитието на образованието в общината: Виолета 
Задрева, Латинка Гавазова, Иванка Добринова.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  м. V, VІ, VII. 2014 г.
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ОБЩИНА БЕЛОВО

Децата на община Белово празнуват
На  1 юни - Международния ден на детето - община 
Белово зарадва своите най-малки жители с безплатен 
лунапарк и много подаръци, а  умели художници 
преобразяваха детските лица  в красиви пеперуди 
или клоуни. 
Почитателите на театралното изкуство изпълниха 
салона на НЧ ”Св.Св.Кирил и Методий”, където 
се забавляваха с приключенията на героите от 
постановката „Храбрият шивач”. 

Годишен концерт на школите по 
изкуства в ДК-Белово
На 10.06.2014 г. Детски комплекс-Белово проведе 
своя годишен концерт на школите по изкуства.С 
изпълнения се представиха участниците в  школата 
по пиано и във вокална група „Феникс”, ръководени 
от г-жа Г. Петрова. Гостите на концерта аплодираха 
талантливите деца, донесли през изтеклата година 
високи награди от конкурси и фестивали на областно 
и национално ниво. Г-жа К.Ванчева-директор на ДК-
Белово поздрави децата, пожела им  весела лятна 
ваканция и ги увери, че през есента Детският комплекс 
отново ще разтвори вратите си за тях и техните 
изяви. Тя съобщи,че беловката Магдалена Шуманова, 
която сега живее в Сан Франциско и работи  като 
административен директор на музикални школи 
и коцертиращ изпълнител, е дарила своето лично 
пиано RONISCH  на децата от комплекса и е поела 
ангажимент да изпрати помощни материали.

Стартира националната кампания
„Забавното лятно четене”
Кампанията „Забавното лятно четене 2014”, 
организирана от детския сайт Az-deteto.bg  и 
Столичната библиотека,  стартира на 11.06.2014 г. и в 
гр. Белово. В нея община Белово ще участва за трети 
път. Целта на кампанията е да насърчи децата да четат 
повече. Всяка прочетена от тях книга те ще могат през 
цялото лято да вписват в онлайн читателски дневник 
на http://www.az-deteto.bg/. 

Почит пред паметта на героите
2 юни – Денят на Ботев и загиналите за свободата и 
независимостта на България, в гр. Белово бе честван 
пред паметника на великия революционер и поет 
Христо Ботев. С двуминутно мълчание и поднасяне 
на венци и цветя кметът на общината – инж. К. 
Варев, представители на ОбС Белово, офицерите и 
сержантите от запаса и резерва – Белово, служители 
на общинска администрация, учители и ученици 
от СОУ „Ал. Иванов – Чапай” и граждани изразиха 
своята признателност към героите.

монтиране на нови детски съоръжения в два външни 
и два вътрешни двора с оглед на възрастовата група.

9
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Беловци имат отзивчиви сърца
Доказаха го събраните помощи за наводнения 
кв.Аспарухово на гр.Варна. Акцията бе организирана 
от община Белово и Общинския съвет на БЧК. 
Събраните дарения са под форма на санитарни и 
хигиенни материали и  дълготрайн продукти.

Дарете кръв, подарете живот!
Под това мото на 18.07.2014 г. община Белово 
съвместно с Общинския съвет на Българския 
червен кръст и Районния център за трансфузионна 
хематология в Пловдив организираха акция 
за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. 
Включването на младежите С.К. и В.Х., които са 
студенти в гр.София, показва, че съпричастността 
и хуманността няма да престанат да бъдат част от 
човешките взаимоотношения.

Плувно лято 2014
Община Белово със съдействието на собствениците 
на минерален комплекс „Топлата вода” продължава 
и през лято 2014 добрата традиция да организира 
„Плувно лято” за децата от общината. Изготвен е 
график, според който учениците от учебните заведения 
в общината и децата от ОДЗ”Щурче” ще могат в 
продължение на по две седмици да се възползват от 
минералните басейни. Плувното лято 2014 стартира 
от 16.06. Да се надяваме, че времето ще е благосклонно 
и ще ни зарадва със слънчеви и топли дни.

На 14.ІХ.2014 г. въз основа на електронните читателски 
дневници ще бъдат обявени: най-четящият град, 
най-четящото училище, най-четящото дете и най-
четената книга за лято 2014. Също така ще бъде 
обявен и най-младият активен читател и най- 
интересният коментар. Всяка година ”Забавното 
лятно четене” се обогатява с нови елементи, за да има 
приятни изненади за децата и техните родители. Тази 
година се организира литературен конкурс за деца 
на тема ”Моят любим литературен герой”. Младите 
творци ще се състезават в категориите - стихче 
или къс разказ, а на закриването на „Забавното 
лятно четене 2014” през месец септември ще бъдат 
излъчени и наградени победителите.
В миналогодишната кампания децата на Белово 
получиха ”Грамота за най-активни читатели”. Призът 
„Най-четящото дете” бе спечелен от Вяра Младенова, 
а СОУ”Ал.Иванов-Чапай”, гр. Белово бе обявено за 
„Най-четящото училище”.
       Четящи деца, очакват ви много награди и забавни 
събития по време на кампанията. Включете се 
активно в нея, за да направим Белово най-четящия 
град за 2014 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  м. V, VІ, VII. 2014 г.
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Пенсионерски клуб „Огнени сърца” 
домакин на среща
На 26.06.2014 г. пенсионерският клуб”Огнени сърца”-
гр.Белово беше домакин на среща с пенсионерските 
клубове от: Пазарджик- Клуб 3, Долна баня и Момин 
проход. Тя се проведе в ресторанта на минералния 
комплекс „Топлата вода”. С добре организирания 
празник и приповдигнатото си  настроение 
възрастните хора показаха, че са съхранили своята 
жизненост и умеят да се веселят. Те бяха поздравени 
от общинската администрация - Белово и ансамбъл 
„Беловче”.

Школа по джудо „Рока”
Школата по джудо „Рока”, разкрита към НЧ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” в гр.Белово добива все по-голяма 
популярност. Нейните възпитаници взеха участие 
в проведения в гр. Пазарджик открит шампионат на 
Европейските клубове по джудо.В съревнованието 
изявиха своите умения: Любомир Грозданов, Димитър 
Ценов, Мирослав Магаранов. Александър Танев, 
Диян Кулинов, Йорданка Панчова, Васко Бончев, 
Йоан Пенев, Здравко Додов. Своите първи медали 
завоюваха Васко Бончев-второ място в категория до 
50 кг, и Йорданка Панчова-в категория до 48кг

Не на скуката през лятото
През летните ваканционни дни децата ог гр. Белово 
и другите населени места в общината могат да 
участват в занимания по интереси към читалищата 
и ДК-Белово. Има сформирани школи по пиано, 
вокално пеене, изобразително изкуство, „От нищо 
нещо”, клубове „Приятели на библиотеката”, ” Млад 
журналист”, образователни компютърни занимания 
и игри, спортни игри , туристически походи, народни 
танци. Информация за графика им и за участие може 
да се получи от секретарите на читалищата.
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КОНТАКТИ

Гр. Белово 4470
Ул.”Орфей” №”А
03581/ 27 73
Fax.: 03581/ 27 70
E-mail: kmet@belovo.eu
www.belovo.eu

Уважаеми граждани на община Белово,
Информационният бюлетин е отворен за 
Ваши предложения, въпроси и сигнали.
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Успешно лято за  “Ахинора”
На 31 май 2014 г. танцовата формация “Ахинора” 
от кв. Малко Белово се класира на първо място в  
надиграване в Перник и за отличното си представяне 
получи като награда музикална уредба.

Празник в с.Сестримо
На 15.08. с.Сестримо, общ. Белово тържествено 
отбеляа християнския празник „Успение 
Богородично”. Наред с религиозния ритуал, 
който отслужи местният свещеник отец Лазар в 
църквата „Св. Богородица”, в този ден се провежда и 
традиционният събор на селото, който събира не само 
местното население, но и много гости. Различното 
в тазгодишното честване беше провеждането на 
„Фестивал на местните културни обичаи, традиции, 
песни и танци”. Осъществяването му стана възможно 
след спечелване на проект по договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ .

С усмивка на лицата си и с любов към българските 
народни танци участничките в танцова формация 
„Ахинора” от кв. Малко Белово завладяват публиката 
на всеки един форум, в който участват. Съвсем 
заслужени са специалната награда за колективен 
дух и емоционален заряд от националния фестивал, 
проведен в Боровец „Магията на Рила планина” и от 
V национален фестивал в с. Ягодово „По Петровден с 
хоро”, от който се върнаха с почетна купа и грамота, 
защото той няма състезателен характер. Последното 
участие на формацията е от 13.VІІ. в гр.Велинград 
на ІІІ  национален фолклорен фестивал „На хоро при 
извора”.

Безспорно значима е заслугата на техния ръководител 
П. Петров от ансамбъл Пазарджик, който съумява да 
им предаде не само своите умения, но и да ги зареди 
със самочувствие на победители.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  м. V, VІ, VII. 2014 г.


