
общински вестник, месец февруари - март 2017,  брой 2 (10), година II, Белово, разпространява се безплатно                               

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И 
ТАКСИ”

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Уведомяваме Ви, че от 10.02.2017 г. 

започна плащането на данък върху не-
движимите имоти, такса битови отпа-
дъци и данък върху превозните сред-
ства за 2017 г.

Дължимите налози може да запла-
тите на две равни вноски както следва:

-първа вноска до 30.06.2017 г.
-втора вноска  до 31.10.2017 г.
На предплатилите задълженията си 

за цялата година до 30.04.2017 г. се пра-
ви отстъпка от 5 %.

Задълженията си може да платите:
• в брой на касата на отдел „МДТ”, 

намираща се в административната 
сграда на Община Белово, ул. „Орфей” 
№ 4А от 08.00 ч. до 17.00 ч.;

• по банковата сметка на Община 
Белово в Търговска банка „Д“ АД:

IBAN: BG64DEMI92408400182431
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане: 
442100 –  данък върху недвижими-

те имоти;
442300 – данък върху превозните 

средства;
442400 – такса битови отпадъци;
Няма промяна в нито един от мест-

ните данъци, а също и в размера на 
местните такси. Това се отнася и до 
таксите и в детските градини на тери-
торията на община Белово.

На януарската сесия на Общински 
съвет-Белово беше дискутирана темата 
за подобряване на услугата „Водоснаб-
дяване“ на населението от Община Бе-
лово.

По-голямата част от общинските съ-
ветници споделят предложенията, вне-
сени от Общинска администрация, тъй 
като предложенията и мерките на Кме-
та на Община Белово не включват уве-
личение на цената на питейната вода.

В желанието си да бъдат винаги „опо-
зиция“ на Кмета, няколко от общински-
те съветници предложиха хипотетично 
и без никакви обосновки цената на пи-
тейната вода да се вдигне с 50-100 %.

Основни поддръжници на този вари-
ант бяха Стойко Стефанов, Тома Ма-
линов и Мая Гераксиева.

При обсъждане на това „контрапред-
ложение“ на горепосочената деструк-
тивна опозиция общински съветници, 
Кметът категорично декларира, че това 
в мандата му като Кмет няма да се слу-
чи, тъй като негово основно задълже-
ние е да защитава правата и интересите 
на местната общност.

Предвид на което, решение по това 
безумно предложение не бе взето.

Следва продължение…

В партийната листа за кандидат-де-
путати за предстоящите парламентар-
ни избори за област Пазарджик на чел-
но място е едно лице, което счита, че 
миналото му е забравено от хората и 
зачистено от някой.

Себеоценката му за собствените му 
действия и постъпки изключва чув-
ството му на вина и реален авторитет 
сред хората.

Същият този човек има присъда от 
наказателен съд за убийство на млад 
човек. До 2009 г. има безброй хулиган-
ски сбивания и побоища; проверяван е 
за разпространение на наркотици; пре-
доставял е фалшиво свидетелство за 
съдимост. В момента се водят няколко 
преписки за кражба на дървесина от 
ДГС Белово.

С присъда от 2011 г. му е наложе-
но административно наказание “глоба 
и обезщетение за причинени неиму-
ществени вреди”; с акт на наказателен 
съд през 2015 г. му е наложена присъ-
да „пробация“ за срок от 1 година и два 
месеца и глоба.

При проверка от Комисията за отне-
мане на незаконно придобито имуще-
ство през 2016 г. се установява, че има 
несъответствие между приходите и раз-
ходите на това лице в размер на 240 000 
лева, т.е. за проверявания период лице-
то е придобило посочената сума, без да 
може да установи техния произход. И 
тук възниква въпросът на всички нас: 
Какъв произход имат тези пари?!

И такъв човек е кандидат за наро-
ден представител!!!

Опазил ни Господ от такива народни 
избраници.

Следва продължение…

Община Белово отново работи нор-
мално, въпреки експеримента „В. Ата-
насов – К. Маринков“, който струва на 
Община Белово над 2 800 000 лева. 

Както по-рано споделихме с жите-
лите на Община Белово, от незаконно 
проведената от В. Атанасов обществена 
поръчка и подписан еднолично от него 
договор и от крайно некадърното отчи-
тане на обекта от К. Маринков, канали-
зацията на село Аканджиево надмина 
сумата от 2 800 000 лева, при одобрено 
финансиране от фонд „САПАРД“ за 1 
608 000 лева. Само с този проект двама-
та наши „вождове“ увеличиха разходи-
те с 1 200 000 лева.

Вторият защитник на местната общ-
ност, завеща Общината с просрочени 
задължения за 2 470 000 лева, които 
впоследствие надминаха сумата от 3 
000 000 лева.

Имайки предвид, че през неговия 
мандат са влезли над 4 000 000 лева 
собствени приходи от продажби, то 
картинката става страховита – в манда-
та си К. Маринков е похарчил над 6 500 
000 лева. И тук възниква резонният въ-
прос: КЪДЕ??? В кой обект, изграден 
през неговия мандат??? И въобще има 
ли построен един обект за този пери-
од???

Кой ще потърси отговорите на тези 
въпроси? Дали не е време прокурату-
рата да защити наистина интересите на 
местната общност и да се заинтересува 
къде са вложени собствените, на Общи-
на Белово средства, в размер над 6 500 
000 лева през мандата на К. Маринков?

Следва продължение…

СКАНДАЛНО!!!
Скритото минало 
на „новите“ лица

Общински 
съветници 

са склонни да 
вдигнат цената 
на питейната 

вода с 50-100 %

Община Белово 
отново работи 

нормално

По случай  Международ-
ния ден на жената – 8-ми 
март, кметът на община Бе-
лово инж. Костадин Варен 
подари цветя на всички дами 
от Общинска администрация 
и Бюджетни дейности към 
Община Белово, Училищата, 
Детските градини и Кмет-
ствата по населени места като 
им пожела здраве, усмивки и 
щастие.

Кметът на община Белово поздрави 
всички дами с празника им
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На редовна сесия на 
Общински съвет-Белово 
беше представен Проект 
за Бюджет 2017. Проекто-
бюджетът беше изготвен 
на основата на прогнози, 
съгласно общинския план 
за развитие, както и на 
предложения на местната 
общност. 

Макрорамката за при-
ходите и разходите в Бю-
джет 2017 възлиза на 5 167 
268 лв. Постъпленията от 
републиканския бюджет 
са в размер на 3 532 449 лв., 
а останалите 

1 634 819 лв. са от мест-
ни приходи. 

С пълно мнозинство 
общинските съветници 
приеха новия бюджет на 
общината. 

Основният акцент при 
разглеждането на Бюджет 
2017 беше Оздравител-
ният план за развитие на 
общината, чиято цел е 

финансова устойчивост 
и стабилност. Планът об-
хваща период от 3 години 
и е одобрен от Министер-
ството на финансите. В 

него се предвижда стрикт-
на финансова дисциплина 
и отчетност по отношение 
на намаляване на разхо-
дите, разплащане и про-
срочените задължения и 
по-голяма събираемост на 
местните приходи.

Приоритети в управле-

нието на общината през 
2017 година:

• Мерки са изгражда-
не на инфраструктурите, 
увеличаване на инвести-

циите, благоустрояване 
на населените места, опаз-
ване на околната среда и 
историческото наследство 
и подобряване качеството 
на живот на хората;

• По-голяма прозрач-
ност, публичност и после-
дователност в дейността 

на Общинска администра-
ция;

• Увеличаване на съби-
раемостта на данъчните 
приходи;

• Развитие на междуоб-
щинските партньорства и 
повишаване на капацитета 
за подготовка и управле-
ние на проекти;

• Подобряване услови-
ята за живот на младите 
хора;

• Усвояване на финан-
сови средства за развитие 
на икономиката от нацио-
нални и европейски фон-
дове;

• Насочване на инвес-
тиции за модернизация и 
развитие на техническата 
инфраструктура и град-
ската среда-благоустро-
яване на уличната мре-
жа, зелени площи, детски 
площадки и други в града 
и населените места на об-
щината.

С указ № 59 на прези-
дента на РБ Румен Радев 
беше разпуснато 43-то 
Народно събрание и на-
срочени избори за народ-
ни представители в 44-то 
Народно събрание на Ре-
публика България, които 

ще се проведат на 26 март 
2017 г.

Със Заповед на кмета 
на Община Белово са об-
разувани 12 избирателни 

секции и е утвърдена тях-
ната номерация, обхват и 
адрес. С Решение №21-НС 
от 07.02.2017 г. РИК-Па-
зарджик определи броя 
на членовете на СИК. От 
общо 12-те избирателни 
секции: 4 СИК – 7 членни 

и 8 СИК – 9 членни. Об-
щият брой на членовете 
на СИК е 100 души. В така 
определения брой на чле-
новете за всяка СИК се 

включва и ръководство – 
председател, зам.-предсе-
дател и секретар. 

Предварителните из-
бирателни списъци са по-
ставени на видно място 
пред всяка секция или в 
близост до нея. Всеки за-
интересован гражданин 
може да направи справ-
ка за секцията, в която да 
даде своя вот. Желаещите 
да гласуват по настоящ 
адрес могат да подадат за-
явление за това в съответ-
ната общинска админи-
страция по настоящия им 
адрес, но не по-късно от 14 
дни преди изборния ден.

След проведени кон-
султации при кмета на 
община Белово с парла-
ментарно представените 
партии и коалиции в 43-
тото Народно събрание, 
беше постигнато съгла-
сие за избора на членове 
и формиране на СИК. На 
23.02.2017 г. с Решение 

№63-НС, РИК-Пазарджик 
назначи членовете на 
СИК.

При провеждането на 
парламентарните избори 
2017 г. във всички изби-
рателни секции се пред-
виждаше да се произведе и 
машинно гласуване. ЦИК 
реши да спре състезател-
ната процедура за достав-
ка на машини за гласува-
не, тъй като единствената 
фирма, подала оферта за 
участие в процедурата, не 
може да отговори на тех-
ническите изисквания в 
нея. На 26 март 2017 г. ще 
се гласува само с хартиени 
бюлетини. 

Съгласно промените в 
Изборния кодекс, гласу-
ването в Република Бълга-
рия вече е задължително, 
но няма да има наказа-
телни последици, ако не 
бъде упражнено правото 
на глас.

Текущи 
проекти

1. Договор №BG05M9OP001-2.002-0156-C01, 
Проект „Център за почасово предоставяне на со-

циални услуги в общността или в домашна среда - об-
щина Белово“, по ОП“РЧР“, Схема „Независим жи-
вот“, срок на договора 21.12.2015-31.12.2017 година. 
По проекта е разкрит Център за почасово предоста-
вяне на социални услуги в общността или в домашна 
среда, в който  се предоставят интегрирани почасови 
социални услуги за хора с увреждания/в това число и 
деца/ и самотно живеещи възрастни лица със затруд-
нение или невъзможност в обслужването, с цел оси-
гуряване на дългосрочни социални, здравни,психоло-
гически и други грижи в общността или в домашна 
среда. Предоставят се услугите – личен асистент, со-
циален асистент, домашен помощник и санитар на 54 
потребители. С реализацията на проекта  се подобри 
качеството на живот на хората от целевите групи и 
техните семейства, повиши се качеството на предла-
ганите услуги по предходни проекти, разшири се обе-
мът и многообразието им и  се постигне пълен тери-
ториален обхват.

2. Договор №BG05FMOP001-3.002-0013-C03, 
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Бе-

лово, Домашен социален патронаж – град Белово”, по 
Oперативна програма за храни и/или основно мате-
риално подпомагане , Схема „Осигуряване на топъл 
обяд“, срок на договора 03.05.2016 – 30.04.2017 година. 
По проекта се осигурява безплатен топъл обяд всеки 
ден на 246 потребителя от всички населени места на 
територията на Общината от следните целеви групи 
: лица и семейства на месечно подпомагане, с доход 
по-нисък от диференцирания минимален доход; не-
осигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпо-
магани по Закона за семейни помощи за деца; самот-
но живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за 
осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социал-
ни и наследствени пенсии; скитащи и бездомни деца и 
лица;лица без доходи; лица и семейства, инцидентно 
пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни 
обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по 
реда на Закона за социално подпомагане.
3. Договор № 615-0061-16-31002/13.10.2016 година, 

Регионална програма за заетост и обучение, фи-
нансирана от Агенция по заетостта, срок на договора 
– до 31.03.2017 г.
4. Договор № 615-0015-16-11009/13.04.2016 година, 

Национална програма „Заетост и обучение за хора 
с трайни увреждания“, финансирана от Агенция по 
заетостта срок на договора – до 17.04.2018 г.
5. Договор № 615-0032-15-11009/27.08.2015 година, 

Национална програма „Заетост и обучение за хора 
с трайни увреждания“, финансирана от Агенция по 
заетостта срок на договора – до 03.09.2017 г.
6. Договор № 615-0065-16-11006/27.10.2016 година, 

Национална програма „Помощ при пенсионира-
не“, финансирана от Агенция по заетостта срок на до-
говора – до 03.04.2017 г. и 04.11.2017 година.

7. Национална програма „Старт на кариерата“, 
финансирана от Агенция по заетостта срок на догово-
ра – до 31.12.2017 година.

Входирани проекти:
1. Регистрационен номер  BG05M9OP001-2.005-0117, 
Проект „Разкриване на Център за социална рехаби-
литация и интеграция на лица в неравностойно по-
ложение и техните семейства в община Белово“, по 
ОП „РЧР“, Схема „Активно включване“. Предстоящо 
сключване на договор през месец май 2017 година,  
срок на договора до 31.12.2018 година.

Подготвени за входиране :
1. Проектно предложение „Развитие на социалното 
предприемачество за подобрен достъпа до заетост 
на уязвими групи в община Белово” по процедура 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9ОP001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО-
ТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, Приоритетна ос IІ „НА-
МАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ 
НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен 
приоритет 4. „Насърчаване на социалното предпри-
емачество и на професионалната интеграция в соци-
алните предприятия и насърчаване на социалната и 
солидарната икономика с цел улесняване на достъпа 
до заетост”  на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014 – 2020 г. 
Предстоящо входиране на проекта 03.04.2017 година. 
Срок на договора 18 месеца.

Стартира санирането на три много фамилни 
жилищни сгради на бул. „Освобождение“ №87 в 
изпълнение на „Националната програма за енер-
гийна ефективност на многофамилни и жилищни 
сгради“.

ОбС-Белово гласува Бюджет 2017

Парламентарни избори 2017

Национална
програма 

за енергийна 
ефективност Община Белово е обя-

вила публичен търг с ясно 
наддаване за продажбата 
на 61 незастроени имота 
в курорт „Чаира“. Собстве-
ниците на законно по-
строени сгради в курорт 

„Чаира“ могат да закупят 
земята на отредения им 
урегулиран поземлен имот 
след подаване на заявле-
ние до кмета на общината.

За повече информация:
Тел. 035812773-/вътр.116/

Продължава 
продажбата на имоти 

в курорт „Чаира“



Наука, Култура, Спорт стр.3

На официална церемо-
ния в Централния военен 
клуб в град София До-
броволното формирова-

ние-Белово беше награде-
но с грамота и плакет като 
победител в обявения от 

Асоциацията на добровол-
ците в България конкурс 
за Доброволно формиро-
вание-2016.

ДФ-Белово съвмест-
но с ДФ „Пловдив 112“, 
ДФ „Столична община“, 

ДФ „Пазарджик“ и МПО 
„Млад огнеборец“  към 
СУ спечели І-вото място в 
конкурса по случай Меж-
дународния ден на добро-
волеца-5-ти декември. За 
първи път в страната в 

СУ „Ал. Иванов – Чапай“ 
гр. Белово беше проведена 
такава съвместна мащабна 
демонстрация с участието 
четири доброволни фор-
мирования и ученици от 
СУ.

Честито на 
победителите! 

Приключи кампанията 
„Левче за Хитрино“  под 
патронажа на кмета на 
общината – инж. Коста-
дин Варев и Инициативен 
комитет с партньорство-
то на ДЦДУ-Белово и НЧ 
„Благой Захариев – 1932“, 

гр. Белово. 
С цел  набиране на фи-

нансови средства в помощ 
на пострадалите жители 
на Хитрино, бяха поста-
вени благотворителни ку-
тии във всички читалища 
и магазините по населени 

места в община Белово.
Средствата, събрани 

в дарителските кутии по 
населените места, бяха от-
четени от комисия и пре-
ведени по дарителската 
сметка на община Хитри-
но. Общата сума на даре-
нията в кутиите е стой-
ност 1006 лв.

Благодарение на про-
явения от всички жители 
на община Белово жест на 
отзивчивост и съпричаст-
ност реализирахме нашата 
подкрепа за Хитрино и по-
казахме, че сме способни 
на човечност и благород-
ство, че в труден момент 
можем да подадем ръка на 
изпадналия в беда.

За 42-ри път в Пазарджик се проведе  Меж-
дународният фестивал Зимни музикални ве-
чери “Проф. Иван Спасов”. За пореден път 
Концертна зала “Мастро Георги Атанасов” 
събра почитателите на класическата музика.

Нашата пианистка Ивайла Маноилова от 
школата по пиано към ЦПЛР -  Детски ком-
плекс, град Белово взе участие  в концерта-ма-
тине на млади изпълнители  от музикални па-
ралелки и школи, за което беше удостоена с 
диплом.

Награда за Доброволно 
формирование-Белово

Приключи кампания
 „Левче за Хитрино“

Отличие 
за възпитаник 

на  ЦПЛР-
Детски комплекс 

- Белово

Ивайла Маноилова

144 г. от обесването 
на Васил Левски

На 19 февруари, въпре-
ки неделния ден, вратите 
на музея в град Белово ос-

танаха отворени за всички, 
дошли да изразят почитта 
си пред барелефа на Лев-
ски.  Диплянки за Апосто-
ла на свободата, подготве-
ни от Читалището в град 
Белово, получиха посети-
телите на музея в този ден. 
Те имаха възможност да 
видят и изложба с рисун-
ки, посветени на Левски, 
нарисувани от учениците 
на г-жа Нели Ризова и да 
се запознаят с родословно-
то дърво на Левски, изра-
ботено от учениците от V а 
клас на Средното училище 
в град Белово.  

По традиция и тази 
година възпитаниците 
на СУ „Александър Ива-

нов – Чапай“ град Белово 
отбелязаха 144-та годиш-
нина от гибелта на Апос-

тола с възпоменателно 
шествие, предвождано 
от портретът на Левски и 
българското знаме. Крат-
ка програма на учениците 
от V а клас с ръководител 

Евелина Пиперова запозна 
присъстващите с живота и 
делото на Дякона Левски. 
Едноминутно мълчание, 
венци и цветя – в памет на 
Апостола.

Малчуганите от ДГ 
„Щурче“ град Белово също 
положиха цветя пред ба-
релефа на Левски и отбе-
лязаха паметната дата с 
тържество, посветено на 
националния ни герой.

Традиция е в Белово 
на всеки 19 февруари да се 
отдава почит на Апостола 
на свободата, тържествено 
и със съзнанието, че това е 
ден за равносметка и спо-
мен за делата, извършени в 
полза на родината.

За втора поредна година беше прове-
ден общински турнир по тенис на маса и 
шахмат /с организатори община Белово и 
“Спортни бази и спорт за всички“ Бело-
во/, посветен на Националния ни праз-
ник-3-ти март.

Предстои на 3-ти март да се проведе и 
волейболният турнир за момчета набор 
2004, 2005, 2006 г. между ВК „Марица“ Бе-
лово, ВК „Хебър“ Пазарджик и ВК „Бо-
тев“ Ихтиман. 

Класирани на турнира по шахмат:
• В категория деца:
І място – Александър Танев – V а – СУ 

„Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово
ІІ място – Стефан Василев – V а – СУ 

„Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово
ІІІ място – Димитър Ценов – ІІ а – СУ 

„Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово
• В категория мъже:
І място – Сашо Велков
ІІ място – Иво Ибушев
ІІІ място – Павел Ангелов

Класирани на турнира по тенис на 

маса:
• В категория деца:
І място – Алекс Спасов – ХІ б клас – 

СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово
ІІ място – Стефан Стоянов
ІІІ място – Здравко Додов – VІІ а клас 

– СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово
• В категория мъже:
І място – Борис Кушинов
ІІ място – Ваклин Шопов
ІІІ място – Тома Маринков
• В категория мъже-ветерани:
І място – Здравко Клисаров
ІІ място – Иван Янакиев
ІІІ място – Георги Маринков

Класирани на турнира по волейбол:
І място – ВК „Хебър“ - Пазарджик
ІІ място – ВК „Марица“ - Белово
ІІІ място – ВК „Ботев“ - Ихтиман

Всички победители в Общинските 
турнири ще бъдат наградени с грамоти и 
предметни награди от кмета на община 
Белово инж. Костадин Варев на търже-
ството, по случай 3-ти март. 

Класиране 
на Общинските турнири 
по тенис на маса, шахмат 

и волейбол



Култура стр. 4

Празникът Трифон 
Зарезан се чества тради-
ционно в цялата община. 

Село Мененкьово е 
селото с най-старите тра-
диции, посветени на ло-

зарите и виното, които се 
предават от поколение на 
поколение. С много весело 
настроение и пъстри на-
родни носии мененкьовци 
отбелязаха празника на 
лозарите и виното – Три-
фон Зарезан. Тържеството 
беше открито с празнич-
но приветствие от кмета 
на селото. По стар местен 
обичай  и тази година гос-
тите и жителите на с. Ме-
ненкьово извършиха тра-
диционното зарязване на 
лозята в местността „Дъ-
бето”. В ритуала се включи-
ха кметът на селото-Иван 
Адов и кметът на община 
Белово – инж. Костадин 
Варев. Отец Николай про-
чете молитва за берекет 
и поръси присъстващите 

със светена вода. Ученици 
от литературно-музика-
лен клуб „Буратино“ към 
ЦПЛР -  Детски комплекс, 
град Белово и Читалище с. 
Мененкьово представиха 

пред гостите  възстанов-
ка на стария местен риту-
ал „Зарязване на лозите“. 

І-во място за „Най-добро 
червено вино за 2016 г.“ 
журито присъди на Лазар 
Додов, ІІ-то място беше за 
Веска Адамска и на ІІІ-то 
място – Димитър Пондев. 
Всички те получиха гра-
мота и парична награда. 

За доброто настро-
ение на всички през 
целия ден се погри-
жиха: Оркестър при 
сдружение „Средец“ 
гр. София, Фолкло-
рен танцов ансамбъл 
„Беловче”, Женска 
певческа група при 

НЧ „Св. св. Кирил и Мето-
дий-1910” с. Мененкьово, 
Група за автентичен фолк-
лор „Тракийска песен“ 
при НЧ „Благой Захари-
ев-1932“ кв. Малко Белово 
и Женска певческа група 
при НЧ „Просвета-1928“ 
с. Момина клисура.

За втора година и с. 
Дъбравите отпразнува  
Деня на лозаря. С поло-
жената миналогодишна 
традиция кметицата и жи-
телите на селото зарязаха 
символично на мегдана. 
И тази година се проведе 
конкурс за “Най -добро 
домашно червено вино” 
и “Най -добро домашно 
бяло вино”, като първите 
места грабнаха съответно 

за червено вино – Георги 
Пенев, а за бяло вино – ми-
налогодишният победител 
Иван Спасов.

Празникът отпразнува 
и село Момина Клисура. В 
надпреварата за най- до-
бро вино-собствено про-
изводство журито излъ-
чи: І-во място за Стефка 
Огнянова, ІІ-ро място – 
Иван Златанов, ІІІ-то мяс-
то – Христо Попов и една 
поощрителна награда за 
достойно представяне на 
Станко Велков.

По стар българ-
ски обичай на 1 март 
посрещнахме – Баба 
Марта и пролетта. 

Цялата община Белово 
грейна в бели и червени 
цветове, символ на здраве-
то, силата и дълголетието. 

Всички площади и цен-

трални улици по населе-
ните места се накичиха с 
празнична мартенска ук-
раса. 

През целия ден Баба 
Марта поздравяваше и 
връзваше мартенички на 
малки и големи. Тя посети 
детски градини, училища, 
не пропусна и общинската 

администрация. 
Малчуганите от Дет-

ската градина в Белово из-
несоха цяло тържество в 
чест на любимата си Баба 
Марта. Рецитираха, пяха и 
танцуваха, а тя по тради-
ция им върза пъстри мар-
тенички и им пожела да 
бъдат здрави, бели и чер-

вени, румени и засмени. 
Учениците на г-жа 

Соня Паничарова от  клуб 
„Сръчни ръце“ изненадаха 
кмета на общината инж. 
Костадин Варев с посеще-
нието си, като му вързаха 
традиционна българска 
мартеничка, изработена 
от самите тях. Облечени 

в български носии те не 
пропуснаха да поздравят с 
празника и всички служи-
тели на общинска админи-
страция. 

Б а б и т е 
от Центъра 
за възрастни 
хора в с. Дъб-
равите изра-

ботиха мартеници, които 
подариха на дечицата от 
ДЦДУ град Белово и Дома 
в град Брацигово. 

Посрещнахме Баба Марта и пролетта

Община Белово 
отпразнува Трифон 

Зарезан

На 3 март на площад  
„Освобождение“ в град 
Белово се събраха жители 
и гости на общината. 

Националният праз-
ник на България  започна 
с тържествен ритуал по 
издигане на националния 
ни флаг. 

В програмата взеха 
участие възпитаници на 
СУ „Ал. Иванов – Чапай“ 
гр. Белово и Женската 
певческа група при НЧ 
„Ал. Пипонков - Чапай“ с. 
Дъбравите. Венци и цветя 
поднесоха присъстващите 

на паметника на освобо-
дителите.

Кметът на община Бе-
лово инж. Костадин Варев 
награди класиралите се 
участници в Общинския 
турнир по тенис на маса и 
шахмат. 

Малко по-късно, след 
приключване на волей-
болния турнир, връчи ку-
пите и на класиралите се 
волейболни клубове: на 
І-во място ВК „Хебър“- 
Пазарджик, на ІІ-ро мяс-
то ВК „Марица“-Белово 
и на ІІІ-то място ВК  „Бо-
тев“-Ихтиман.

Община Белово отбеляза 
Националния празник 
на Република България


