общински вестник, месец юни 2016, брой 4, година I, Белово, разпространява се безплатно

Малка детска планета на площада
в Белово

Централният площад на град Белово се
превърна в малка детска
планета.
Слънчевият
ден и детските усмивки направиха празника
на детето незабравим
за малчуганите. Децата рисуваха, играеха и
се забавляваха под зву-

ците на познати детски
песнички. Подредената
изложба от детски рисунки от организаторите на НЧ „Св. Св. Кирил
и Методий” гр. Белово,
стана повод за радост и
гордост на майки, татковци, баби и дядовци.
Най-голямото забавле-

ние за децата бяха безплатните
надуваеми
батути и пъстрата въртележка, осигурени със
съдействието на кмета на общината – инж.
Костадин Варев. За радост на децата на сцената на НЧ „Св.св. Кирил
и Методий“ гр. Белово
гостува
пътуващият
цирк „LION`S GATЕ“.
Всички зрители преживяха вълнуващи мигове
с талантливите артисти
и акробати.

“Фантастичната гора” приютява в
прохладните си прегръдки жители и гости
на града. Алеята, изградена от Общината,
е приказно място сред
високи борове, където малките палавници
могат да поиграят на
обезопасените
нови
детски съоръжения, а
родителите и близките им да си отпочинат
на създадените за тях
удобни пейки и разкошни кътчета за отдих.

Пожар изпепели читалището „Св. Св. Кирил
и Методий-1910” в с. Мененкьово

Около 01.45 часа на
22.06.2016 г. на телефона
за спешни повиквания 112
и в община Белово е получен сигнал за възникнал
пожар в читалище „Св.св.
Кирил и Методий-1910” в
с. Мененкьово. На място
пристигат кметът на общината - инж. Костадин
Варев и кметът на селото –
Иван Адов. Доброволци от
Доброволното формирование към община Белово
веднага са се отзовали на
сигнала и са работили на
място заедно с екипа на
„Пожарна безопасност и
защита на населението“.
Към мястото на пожара са насочени 4 противопожарни и един спе- 10 огнеборци от РСПБЗН Пристигат и патрули на
циализиран автомобил с - Белово и Пазарджик. РУ - Септември. По първоначални данни стихията
е обхванала първия и втория етаж, където се помещават пенсионерски клуб,
кафе-аперитив, библиотеката и читалищната зала.
Около 06.30 часа сутринта
пожарът е напълно изгасен. Освен читалището,
напълно са разрушени заведението и магазинът на
Владимир Нонев.
На местопроизшест-

вието е направен оглед
от дежурна група на полицейското
управление
в Септември. Със заповед на кмета на общината
5-членна комисия извърши оглед на мястото със
задача да установи последствията от възникналия
пожар.
Причините довели до
възникване на инцидента,
както и щетите нанесени
от него са в процес на изясняване.

Ръководството на читалището в с. Мененкьово организира кампания за набиране на
книги и възстановяване на изгорелия библиотечен фонд в пожара на 22.06.2016 г.
За да съществува библиотеката е необходимо минимален брой от 3000 тома.
Обръщаме се към вас с молба за помощ и
съпричастност, да наберем необходимите книги с дарения от гражданите, които ще се събират във всички читалища на територията на
община Белово. Предоставено ни е помещение
от община Белово в сградата на кметство Мененкьово.
За улеснение на гражданите има създадени
пунктове за събиране на дарените книги към
всяко читалище на територията на общината,
откъдето ще бъдат транспортирани до кметството на с. Мененкьово. Те са на разположение в рамките на работния ден /от 8:00 ч. до
17:00 ч./
Банкова сметка за набиране на средства:
IBAN: BG79STSA93000007671368
BIC: STSABGSF
Банка ДСК-клон Белово
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ НА
ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ !!!

стр.2

Актуално

Беловци
почетоха Ботев
и загиналите
за свободата
„1 минута мълчание.
В нея има толкова много
размисъл за подвига и
безсмъртието. 1 минута, в която коленичим,
за да сме по-близо до земята, която е съхранила
завинаги тези, които отдадоха живота си за отечеството“. С тези думи
започна честването на

Деня на Ботев и загиналите за свободата. На
2-ри юни всеки българин си спомня за подвига на героите за свобода.
Историята около празнуването на днешния
ден припомни музейният специалист Севдалина Попова. Прозвучаха
и заветните слова на Ботев от стихотворението
„На прощаване в 1868“.
С наведени глави в
знак на уважение към
делото на революционера много беловци поднесоха венци и цветя
на Ботевия паметник и
още веднъж си спомниха за героизма на всички, загинали за свободата на родината.

Заседание на Общинския щаб за защита
на населението при бедствие

В голямата заседа- Красимир Пипонков планувани тренировки с. Мененкьово. Подтелна зала на община - Началник на РСПБЗН по изпълнение на Пла- робно беше разгледан
Белово се проведе за- - Белово. Освен ръко- на за защита на насе- всеки един етап от тренировките, набелязани
бяха и допълнителни
дейности за защита на
населението при бедствие. В края на заседанието комисар Иван
Панайотов
запозна
присъстващите с измененията в Закона за
водите на МОСВ. Поздрави представителите
на община Белово, че
е една от първите общини, които вече имат
създадено и действащо
формиседание на Общинския водството и членовете лението при бедствия Доброволно
щаб за изпълнение на на щаба, присъстваше на община Белово – за рование за защита на
общински план за за- и комисар Иван Пана- защита на население- населението при бедщита при бедствие. За- йотов – Директор на РД то при наводнение в с. ствия, пожари и извънседанието се ръководе- ПБЗН-гр. Пазарджик. Голямо Белово и при редни ситуации.
ше отново от гл. инсп.
Бяха отработени две пожар в землището на

Лечебните качества
на минералния извор
Минералната вода от
находище „Белово” (сондаж 3, извора и каптажа) се
характеризира с устойчив
физико-химичен състав,
без санитарно-хигиенни
признаци на замърсяване,
микробиологично чиста.
Водата се характеризира като хипотермална с

(ДВ, бр. 30/2001) и може да
се ползва за питейно-битови нужди. Освен като
трапезна, водата е подходяща при:
— функционални заболявания на нервната система;
— начални форми на
хипертония;

температура 23° С, слабо минерализирана 0,57
g/l, неутрална по реакция
(рН 7,0), хидрокарбонатна калциево-магнезиева
по химичен състав. Сред
катионите преобладават
калциевите и магнезиевите, при сравнителни ниски
концентрации на натриеви йони.
Това прави водата желана за консумация при
всякакви възрастови групи и я класифицира като
подходяща за приготвяне на храна за кърмачета
и малки деца, както и за
провеждане на бедна на
натрий диета. По химичен
състав и свойства водата
от находище „Белово” отговаря на изискванията на
Наредба № 9 от 19.03.2001
г. на МЗ, МРРБ и МОСВ

— при заболявания
свързани със стомашно-чревния тракт и чернодробно-жлъчни заболявания;
— води до подобрение
на обменните процеси в
организма и до забавяне
развитието на ставно-дегенеративните процеси;
— при нарушена пуринова обмяна;
— при вегетативни заболявания;
— може да се използва
и за детоксикация от тежки метали.
По отношение на каптажа се прилагат превантивни мерки, които се изразяват в периодичното
му почистване и поставяне на информационна табела.

„Да изчистим България заедно“ 2016
На 4 юни се про- доброволна акция на ни институции и на броволна група от об- ция Белово почисти
веде най-мащабната територията на стра- местния бизнес. До- щинска администра- градския стадион и
ната „Да изчистим
района около него.
България
заедно
Екологичното ми2016”. В нея се вклюслене се възпитава от
чиха хиляди доранна детска възраст,
броволци от цялата
затова е похвално, че
страна.
в инициативата имаЖителите на теше много амбицирани
риторията община
малки доброволци. За
Белово също подвсички бяха осигурекрепиха
акцията
ни ръкавици и чували
по населени места.
за отпадъци. ПочисВключиха се 150 дотиха се 11 точки, от
броволци от общикоито 4 нерегламентината, както и предрани сметища. 21 тона
ставители на местотпадъци бяха изво-

зени на общинското
депо с техниката на
общинските предприятия БКС и ВиК.

стр.3

Наука, Култура, Спорт

НЧ „Благой Захариев-1932“ град Белово с призови
места на VІІІ Фолклорни празници на любителското
творчество „Да съхраним българското“ - 2016
Петър
Петров и Групата
за автентичен
фолклор „Тракийска песен”
с ръководител
Сашка Благоева към Народ-

но читалище „Благой
Захариев-1932“ - град
Белово взеха участие в
VІІІ Фолклорни празници на любителското
изкуство „Да съхраним
българското“ - град
Септември, 2016 г.

танцьори Ванеса
Павлова
и Наско
Николов,
които заедно с възрастните
от групата
на „Ахинора“ се
класираха на ІІІто място
в раздел
„Клу б ове
за народни хора“.

Специална награда
получи малката изпълнителка на народни
песни Ерика Велкова.
Фолклорна
група
„Ахинора“ активно се

На 11.06.2016 г. фолклорна група „Ахинора“ с ръководител

Традиционен местен събор

в с. Габровица

Съборът в с. Габровица се проведе в неделята след
«Спасовден».
По
традиция жители и
гости се събират на
площада в центъра
на селото. Малчуганите имаха възможността да се
забавляват освен на
надуваеми батути и
с много други гостуващи атракции.
Традиция е местните да нагостят с печено
агне свои близки, роднини и приятели.
В НЧ „ Христо Ботев
- 1931“ програмата започна в 9:00 часа. Кметът на селото г-н Кирил
Симеонов приветства
жителите и гостите на
селото с добре дошли.
Празничната програма започна с народни
песни и хора, а оркестър
се грижеше за доброто
настроение на всички
през целия ден.
Обичаят «Кръстите» съществува в с. Габровица повече от век.
Преди много години
в селото всяка пролет
и лято е валял град и е
унищожавал
всичко.
Възрастни хора от селото отиват при Владиката в близката околия и
му разказват за бедата.

В раздел „Автентичен фолклор“ с великолепните си песни
завладя ІІ-рото място фолклорната група
към читалището.
Особено
атрактивни бяха малките

Той ги съветва всяка
година след празника
«Спасовден» на другия
ден - петък, жителите
на селото да се събират
и да обхождат нивите и
ливадите с местния поп,
като вървейки чукат по
желязо и пеят песента
«Господи
помилвай».
С надежда Господ да се
смили над селото и да
няма градушки. От този
ден всяка година в село-

подготвя за следващото си участие в V-ти
Фолклорен
танцов
фестивал „Хоро при
извора“ гр. Велинград.

С музика и танци на
Спасовден в Малко Белово

казаха таланта си на
художници на площада
пред читалището.
Във фоайето на НЧ
„Благой Захариев“ групата за църковни песнопения откри изложба,
посветена но 145 г. от
създаване на църквата
„Възнесение Господне“.
За доброто настроение на всички жители
и гости на Малко БелоПо традиция празни- та църква, последвана во се погрижиха деца и
кът „Св. Спас“ в Малко от водосвет за здраве. ученици от ОДЗ „Щурто се спазва заръката на Белово започна с от- Програмата
продъл- че“ гр. Белово и СОУ
Владиката и унищожителен град в село Габровица не е имало.

служването на тържест- жи със забавления за „Ал. Иванов – Чапай“
вена литургия в местна- най-малките, които по- гр. Белово.
Празничният концерт продължи с народни песни и хора на
самодейците към местното читалище: Фолклорна група „Ахинора“
и Групата за автентичен
фолклор „Тракийска песен“. Специално участие
взе народната певица
Васка Цветкова и DJ
STIVI.
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На крилете на словото творческа среща с писателите
Елена Хайтова и Никола Гигов

Култура

Призови места в международни
конкурси за ученички от Белово

За поредна година
възпитаничка на г-жа
Ангелина Арабаджийска – учител по химия

печели призово място
на Международния конЙоанна Захариева
курс „Заедно в ХХІ век“. това беше ученичката от
През изминалата година 11 клас на СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ гр. Белово –
Деметриа Танева, която
се класира на второ място в раздел – Реферати.
Тази година Любомира
Радина от 8 клас на същото училище грабна
третото място със своя
реферат.
В
Международния
конкурс „Зелена планета“ на второ място в
раздел „Мода и традиции“ се класира Йоана
Захариева с ръководител
Любомира Радина - вляво
Вера Паничарова.

и Ангелина Арабаджийска - вдясно

Малката звезда от с. Сестримо
Седемгодишната
Цветейоана
Пейчева
от с. Сестримо е новата изгряваща звездичка на Спортен клуб по
художествена гимнастика „Диляна“ гр. Пазарджик. За последните
четири състезания тя е
абсолютен фаворит. На
първия си международен турнир „Берое къп“
заслужи второто място
сред 32 гимнастички
при 6 и 7-годишните. На
18 юни в София за Купа
на „ЦСКА“ Цветейоана

се състезава с 45 гимнастички и стана първа
на без уред при децата.
Предстои й най-голямото състезание на годината, с което ще се закрие сезонът – държавното първенство за девойки младша и старша
възраст, и жени в Стара
Загора. Прогнозата е, че
броят на гимнастичките на това първенство в
дадена дисциплина ще
бъде 100-120. Пожелаваме й успех в надпреварата.

ФК „Марица-Мененкьово“ - деца
надиграха домакините
от Септември

Децата от „Марица-Мененкьово“
се
срещнаха на терена в гр.
Септември със своите
връстници. Приятелският мач бе между отборите на ЧФК „Рачев“
набор 2005-2006 с треньор Димитър Табаков и
ФК „Марица Мененкьово“ 2005-2006 под ръководството на Антон Дамянов. Срещата премина в духа на феерплея,
като през първата част
„Марица“ имаше преимущество и логично поведе с 1:0. Във второто

полувреме, заради многото смени, „Марица“
допусна изравняване и
така завърши редовното
време. При отбелязване
на дузпите мененкьов-

ският вратар бе блестящ
и „Марица“ победи с 3:1.
След мача щастливите
победители си заслужиха почерпка от родителите.

По покана на НЧ
„Св. св. Кирил и Методий-1927“ гр. Белово се
състоя творческа среща
с дъщерята на забележителния български писател
Николай Хайтов – Елена
Хайтова и нейния съпруг
Никола Гигов на тема:
„Любовта и борбата – криле на живота“.
Елена Хайтова е родена на 09.01.1947 г. в град
Куклен. Дъщеря на Николай Хайтов от първия му
брак. През 1970 г. завършва българска филология в
СУ “Климент Охридски” и
е разпределена да учителства в Родопите. Няколко
години е учителка по български език и литература
в Смолян. Там се запознава със съпруга си Никола Гигов – поет, писател,

ствената жена създала три
книги за баща си посмъртно и две книги за съпруга
си, приживе. Пише и две
книги за космическата

награди. Член е на Съюза
на българските писатели.
Бил е аргонавт до Колхида
(1984). Носител е на много
ордени, медали, отличия,
сред които орден „Кирил
и Методий“ - І-ва степен.
Орфей и орфизмът са тема
на неговия живот. Книгата
му «Легенда ли е Орфей»
бе определена като «значително явление в българската литература». За Орфей е издал още книгите
«Орфей и Европа» (2000) и
«Орфей в Египет» (2002).
По стихове на Никола Гигов има създадени десетки песни. Негови стихове
са включени в най-новите

учебници.
На срещата в Белово
Елена Хайтова и Никола
Гигов споделиха вълнуващи разкази за колоритния
си живот, за вдъхновението им, за пътя и идеите на бележития Николай
Хайтов. Представиха на
участниците в срещата своите произведения:
„Пръски светлина“, „Еолова арфа“, „Огледало от
женски съдби“, „Крилете
на дивия лес“, както и третото допълнено издание
на книгата за Валя Балканска „Сама сред звездите“.
тата певица, чиято песен Срещата беше много емолети в Космоса.
ционална и за авторите, и
Съпругът й Никола за слушателите. Много от
Гигов е автор на пове- гостите напуснаха залата
певица Валя Балканска.
Най-новата й – четиринадесета книга „Сама сред
звездите“, е трета по ред и
трето издание за изтъкна-

публицист и изследовател
на Орфей. Тя е автор на
14 книги – документални
повести, есета, разкази и
пътеписи. Посетила е над
50 държави със съпруга
си и дъщеря си – Елица,
много от тях, за да проследи влиянието на Николай
Хайтов по света. Елена
Хайтова написва три книги за баща си - “Баща ми –
най-дивият разказ” (2003),
за която бе приета за член
на Съюза на българските
писатели;
„Гладиаторът
Хайтов“ и „Крилете на дивия лес“. Пише и две кни- че от 60 книги - поезия и просълзени от вълнуваги за орфеиста и писателя проза. Носител е на меж- щите спомени на семейНикола Гигов – „Безумни- дународни и национални ството писатели.
ят Орфей“ и стана един-
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