
общински вестник, месец юли 2016,  брой 5, година I, Белово, разпространява се безплатно                               

Община Белово е 
една от 36-те общини 
в страната, които имат 
право да участват в но-
восъздадения механи-
зъм за финансово оз-
дравяване. Общината 
отговаря на три от усло-
вията по чл.130 а, ал.1 от 
ЗПФ:

- Наличните към 
края на годината за-
дължения за разходи по 
бюджета на общината 
надвишават 15 на сто от 
средногодишния размер 
на отчетените разходи 
за последните 4 години;

- Наличните към 
края на годината про-
срочени задължения по 
бюджета на общината 
надвишават 5 на сто от 
отчетените за послед-
ната година разходи на 

общината;
- О с р е д н е н о т о 

равнище на събирае-
мост на данъка върху 

недвижимите имоти и 
данъка върху превозни-
те средства е под осред-
нената събираемост на 

двата данъка за всички 
общини, отчетена за по-
следната година.

С решение на ОбС 
Белово е открита про-
цедура за финансово 
оздравяване на Община 
Белово. Изготвеният от 
общината план ще бъде 
подложен на публично 
обсъждане с местната 
общност. След което 
ще бъде представен на 
Министъра на финан-
сите за финансово под-
помагане на общината 
под формата на време-
нен безлихвен заем от 
Централния бюджет за 
целите на изпълнението 
на плана за финансово 
оздравяване. Срокът за 
процедурата по финан-
сово оздравяване е 3 го-
дини.

Сити парламентари-
стите приеха единодуш-
но Отчета за касовото 
изпълнение на Бюджета 
на Община Белово за 
2015 г., съгласно Един-
ната бюджетна класи-
фикация:

- Общо приходи по 
бюджета – 5 614 315 лв.;

- Общо разходи по 
бюджета – 5 614 315 лв.

Бе приет и отчета на 
сметките за средствата 
от Европейския съюз 
на общината за 2015 г.:

- Общо приходи – 
1 806 262 лв.;

- Общо разходи – 
1 806 262 лв.

На последната сесия на ОбС Белово съветници-
те гласуваха „за“ 61 предложения на кмета на об-
щината инж. Костадин Варев, относно продажбата 
на незастроени имоти /частна общинска собстве-
ност/ в курорта „Чаира“ чрез публичен търг. Об-
щината предоставя възможност и на собствени-

ците на законнопостроени сгради в курорт „Чаи-
ра“ да закупят земята на отредения им урегулиран 
поземлен имот, като декларират желанието си с 
подаване на заявление до кмета на общината.

Със заповед на Из-
пълнителния директор 
на Агенцията за соци-
ално подпомагане, счи-
тано от 01.08.2016 г. в с. 

Дъбравите, общ. Бело-
во, обл. Пазарджик се 
разкрива социална ус-
луга от резидентен тип: 

„Център за настаня-
ване от семеен тип за 

възрастни хора с деме-
нция“ като делегирана 

държавна дейност. 
До момента услуга-

та се предлагаше като 
ЦНСТ за възрастни 
хора изцяло на издръж-

ка на общината. 
Капацитетът на цен-

търа е 15 места. Молби 
и необходимите доку-
менти за настаняване 
се подават в Дирекция 

„Социално подпомага-
не“ – отдел Белово.

Община Белово с оздравителен 
финансов план

Център 
за настаняване 
от семеен тип 

за възрастни хора 
с деменция

ОбС Белово 
прие отчета 

на Бюджет 2015

ОбС Белово гласува 
продажбата на имоти 

в курорт „Чаира“

Продължава 
реставрацията 

на църквата 
„Св. Георги“ 

в с. Голямо Белово
Църквата „Свети 

Георги“ в с. Голямо Бе-
лово е национален па-
метник на културата. 
Намира се в центъра на 
селото. Тя е най-старата 
църква в Пазарджишка 
област - на 200 години. 
Построена през периода 
1806 — 1813 г. Изогра-
фисана е през 1844 г. 
от самоковеца Петраки 
Костович. Изключи-
телно произведение на 
възрожденската дърво-
резба е иконостасът — 
изработен от майстори 

от Банско-разложката 
дърворезбарска школа. 
Част от иконите от цар-
ския ред на иконостаса 
е нарисувал Христо Ди-
митров (баща на Захари 
Зограф). 

След сключен до-
говор между община 
Белово и Министер-
ството на културата се 
възобновяват реставра-
ционните дейности по 
художествените цен-
ности на църквата „Св. 
Георги“ с. Голямо Бело-
во.



Актуално стр.2
ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

В „ХИГИЯ-ДКЦ”
НА АДРЕС: ГР. БЕЛОВО, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ”  № 115

Д-р ТОНКА СТЕФАНОВА ЖЕЛЕВА – СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГ
ПОНЕДЕЛНИК    - от 08.00 ч. до 13.30 ч.
ЧЕТВЪРТЪК          - от 08.00 ч. до 13.30 ч.

Д-р ЗАПРЯНА ИВАНОВА  - СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГ
СРЯДА                     - от 08.30 ч. до 13.00 ч.

Д-р ИВАН КУЗЕВ   - СПЕЦИАЛИСТ КАРДИОЛОГ
ВТОРНИК             - от 14.00 ч. до 18.30 ч.
ЧЕТВЪРТЪК         - от 14.00 ч. до 18.30 ч.

Д-р ВЕСИЛИН НИКОЛОВ – СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ПОНЕДЕЛНИК    - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
СРЯДА                    - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
СРЯДА —  ЛКК      - от 08.30 ч. до 13.00 ч.

Д-р ЕЛИ ИВАНОВА  - СПЕЦИАЛИСТ  УНГ
ПОНЕДЕЛНИК    - от 08.00 ч. до 16.30 ч.
ВТОРНИК              - от 08.00 ч. до 16.30 ч.
СРЯДА                    - от 08.00 ч. до 12.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК          - от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Д-р ГЕРГАНА ХРИСТЕВА – СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ПОНЕДЕЛНИК    - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК         - от 08.30 ч. до 13.00 ч.

Д-р СЕВДАЛИНА ГРУЕВА – СПЕЦИАЛИСТ ОЧНИ БОЛЕСТИ 
ПОНЕДЕЛНИК    - от 09.30 ч. до 13.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК          - от 09.30 ч. до 13.00 ч.

Д-р ВЕСЕЛИН СТАНЕВ – СПЕЦИАЛИСТ ХИРУРГ
СРЯДА                    - от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Д-р ДИМИТРИЙКА РАДКОВА – СПЕЦИАЛИСТ ЕНДОКРИНОЛОГ
ПОНЕДЕЛНИК       от 14.00ч. до  18.30  ч. /два пъти в месеца/

Д-р ПРОЛЕТ КАЛОЯНОВА  - СПЕЦИАЛИСТ КОЖНИ БОЛЕСТИ
СРЯДА                      - от 15.00 ч. до 17.00 ч.
ПЕТЪК                     - от 08.30 ч. до 13.00 ч.

Д-р ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА   - СПЕЦИАЛИСТ АКУШЕР ГИНЕКОЛОГ
СРЯДА                      - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ПЕТЪК                     - от 08.30 ч. до 13.00 ч.

Д-р ЛЮБОМИР СУЛЕВ – СПЕЦИАЛИСТ УРОЛОГ
СРЯДА                       - от 08.30 ч. до 13.00 ч.

Д-р ЗАПРЯНА ИВАНОВА  - СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГ
СРЯДА                        - от 08.30 ч. до 13.00 ч.

ФИЗИОТЕРАПИЯ 
Д-р МАРИЯ ИЛЧЕВА  - физиотерапевт
ПОНЕДЕЛНИК         - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ВТОРНИК                   - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
СРЯДА                         - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК              - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ПЕТЪК                        - от 08.30 ч. до 13.00 ч.

РЕНТГЕН
Д-р РАДКА ГОЧЕВА – рентгенолог
ПОНЕДЕЛНИК       - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ВТОРНИК                - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
СРЯДА                        - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК            - от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ПЕТЪК                       - от 08.30 ч. до 13.00 ч.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Д-р Корнелия  Павлова – лабораторин лекар
От Понеделник    до   Петък   -  08:00-13:00 часа

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  И  ЗАПИСВАНИЯ  
НА ТЕЛ. 03581/26-06; 0893/30-75-24

ОСИГУРЕН МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ ДО ПАЗАРДЖИК: 
 ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

Място 
за Вашата реклама

1 стр. - 0,80 лв. кв.см
2-3 стр. - 0,40 лв. кв. см
4 стр. - 0,60 лв. кв. см

Място 
за Вашата гражданска 

обява
на цена от 5 ст. на знак

Със съгласието на 
ОбС Белово общината 
ще кандидатства за фи-
нансиране по Проект 
„Красива България“ по 
мярка М01-01 „Оси-
гуряване на достъпна 
среда на обществени 
сгради“ за обект: „Оси-
гуряване на достъпна 
среда в сградата на Об-
щинска администра-
ция Белово“.

Община Белово има 
потребност от реали-
зиране на проект по 
тази мярка, насочена 
към създаване или под-
държане на достъпна 
среда на обществените 
сгради, отчитайки спе-
цифичните нужди на 
хората с намалена под-
вижност и на хората с 
увреждания. Ще бъдат 
финансирани строи-

телно-монтажни и ре-
монтни дейности, чрез 
които съществуващи 
сгради ще се приведат 
в съответствие с из-
искванията за достъп-
ност и безопасност при 
експлоатация. Пред-
вижда се изграждане 
и монтиране на рампи, 
подемни платформи и 
асансьори.

На 29.07.2016 г. в за-
седателната зала на об-

щинска администрация 
гр. Белово се състоя 
общо събрание за учре-
дяване на Волейболен 
клуб „Марица-Белово“. 

Целта на учредяването 
на Волейболния клуб е 

популяризирането на 
волейбола като спорт 
сред подрастващите, 
учениците и жителите 
на община Белово.

На събранието при-
състваха кметът на об-
щината, председателят 
на ОбС Белово, общин-
ски съветници, деятели, 
любители и фенове на 
волейбола. 

Избрано беше ръко-
водството на ВК „Мари-
ца – Белово“:

Председател – Десис-
лава Йорданова – об-
щински съветник;

Секретар – Ангел 
Стоев – ст.спец . „Спорт-
ни бази и спорт за всич-
ки“ към общ. Белово;

Член – Иван Цокли-
нов – бивш състезател 
по волейбол.

Седалището на Во-
лейболния клуб се по-
мещава в Спортната 
зала, кв. „Разсадника“.

В с. Сестримо стар-
тират дейностите по 
създаване и оборудване 
на кът за отдих и дет-

ска площадка. Проектът 
беше одобрен от ПУДО-
ОС /Предприятие за 
управление на дейност-
ите по опазване на окол-
ната среда/ във връз-
ка с кандидатстване в 
Национална кампания 
„За чиста околна сре-

да-2016“. Реализацията 
на проекта е със срок до 
30.11.2016 г. 

Проектът е изгот-

вен по предложение 
на кмета на село Сес-
тримо, съвместно с об-
щинска администрация 
Белово.Теренът, който 
е предмет на проекта, 
се е използвал вина-
ги като място за отдих 
и игра. Ще се оформи 
входна алея с бордюри, 

детските съоръжения 
ще бъдат ремонтирани, 
ще се поставят и нови, 
ще бъде монтирана и 

дървена беседка. Пред-
вижда се озеленяване и 
зацветяване, поставяне 
на успоредка и лост за 
младежите, разположе-
ни в дъното на имота. 
Доброволци от селото 
очакват с нетърпение да 
се включат в изпълне-
нието на проекта.

Проект „Осигуряване 
на достъп на среда 

на обществени сгради“

ВК „Марица-Белово“ 
е вече факт

Започва реализацията 
на проект в с. Сестримо

В сезон на жътвена 
кампания сме. Период на 
голямо напрежение и бди-
телност  не само за зър-
нопроизводителите, но и 
за органите на реда, дър-
жавните лесничейства и 
местните власти.  

- При пожар веднага 
съобщете на Единния ев-

ропейски номер за спеш-
ни повиквания 112, като 
съобщите по възможност 
най-точно местоположе-
нието на пожара. Обажда-
нията на този телефон са 
безплатни и от мобилните 
телефони. 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ! 
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Танцова форма-
ция „Ахинора“ към 
НЧ „Благой Захари-
ев-1932“-Малко Бело-
во за поредна година 
участва в V-ти Фолкло-
рен танцов фестивал 
„Хоро при извора“ Ве-
линград 2016. Над 850 
души се включиха в на-
диграването. 40 състава 
от цялата страна показ-
ваха уменията си близо 

5 часа на площад „Нико-
лай Гяуров“  в СПА сто-
лицата. 

Тазгодишното „Хоро 
при извора“ стартира в 
парка пред сградата на 
общинската админи-

страция във Велинград, 
като всеки от участва-
щите състави посади 
туи. Присъстващите на 
събитието бяха очаро-
вани не само от фол-
клорните изпълнения 
на съставите от цялата 
страна, но и от атрак-
тивните български кос-
тюми и носии. Вечерта 
завърши с изпълнения-
та на българския наро-

ден певец Иван Дяков и 
неговата дъщеря Ивана 
Дякова, които бяха спе-
циални гости на Велин-
градските празници на 
културата. 

Женската певческа 
група /ЖПГ/ при НЧ 
„Александър Пипонков 
– Чапай“ с. Дъбравите с 
художествен ръководи-

тел К.  Гушлева взе учас-
тие в V-ти Балкански 
шампионат по фолклор 
„Евро фолк – Жива вода 
2016“, град Хисаря. Гру-
пата получи диплом за 
успешно представяне 
и спечели бронзов ме-
дал в категорията „Ав-
тентични песни“, също 
и грамота „Лауреат на 
шампионата“ и грамо-
та за съществен принос 
при съхранение и раз-
витие на Балканските 
традиционни народни 
изкуства.

Оценките на колек-
тивите, участвали в 
конкурсната програма 
на Балканския шампи-
онат по фолклор „Евро 
фолк – Жива вода 2016“, 
са валидни за класиране 

в Световната ранг лис-
та /World ranking list of 
folklore/.

Участие взеха колек-
тиви от над 16 държави: 

България, Италия, Гър-
ция, Турция, Румъния, 
Словения, Португалия, 
Хърватия, Сърбия, Чер-
на гора, Македония, Ко-
сово, Босна и Херцего-
вина, Албания и др.

За популяризиране 
идентичността на тра-
диционните народни 
изкуства на различните 
националности  допри-
насят огромните въз-
можности на масмеди-
ите. Всички изпълнения 
се записват с професио-
нална аудио и телевизи-
онна техника и най-до-
брите от тях се излъчват 
многократно по над 50 
кабелни и сателитни 
телевизии, както и по 
Световната интернет те-
левизия „EuroFolkTV“. 

На 1 юли Българска-
та православна църква 
чества деня на свети 
безсребърници Козма 
и Дамян. В народния 
календар празникът е 
познат още като свети 
Врач. За да бъдат полез-
ни на ближния, двамата 

братя Козма и Дамян 
се заели да изучават 
целебните свойства на 

различните билки и се 
прочули като лечители. 
Благославяйки двама-
та лечители, които не 
търсели земна слава и 
богатство, Христос ги 
надарил с чудотворна 
целебна сила. Те даря-
вали здраве, лекувайки 

всяка болест, помагали 
не само на хората, но и 
на животните. Не взе-

мали от излекуваните 
болни нито пари, нито 
дарове, изпълнявайки 
Христовата заповед: 
„Даром получихте, да-
ром давайте“. Затова 
получили от вярващите 
името безсребреници.

Денят на двамата ле-
чители се почита силно 
и от голямобеловци. 
Гордост за тях е старата 
скална църква на име-
то на „Св. св. Козма и 
Дамян“, която се нами-
ра в скалата, точно зад 
църквата „Св. Георги“ в 
с. Голямо Белово. Запа-
зената от незапомнени 
времена скална ниша е 
свято място за всички 
хора от общината. През 
годините тя е била полз-
вана от много отшел-
ници. Според легендата 
двама от синовете на 

цар Гавраил-Радомир 
приели монашеството 
и на път към Рилската 
обител се отбили в тази 
скална ниша за почивка 
и отмора. Но се случило 
да прекарат дълго вре-
ме тук, помагайки и за 
душевните, и за физи-
ческите болки на хора-
та от района. Така те се 
прочули като лечители. 
На по-късен етап скал-
ната ниша била преус-
троена в църква с името 
„Св. св. Козма и Дамян“. 
През 1930 г. с помощта 
на проф. Христо Вака-
релски-етнограф, роден 
в с. Момина клисура, 
голямобеловци съби-
рат материали от насе-
лението и подреждат 
първата музейна сбирка 
точно тук, в скалната 
ниша.

В Копривщица се 
проведе ІХ-тата родова 
среща на Каблешковия 
род. Родовите срещи, 
които провеждат по-
томците на този прочут 
род се превръщат в ис-
тински празници, защо-
то съдържат в себе си  
заряда на хората, носе-
щи в сърцата си живата 
традиция на предците 
си.

На родовата среща 
бяха поканени предста-
вители на Община Бе-
лово. 

Името на револю-
ционера Тодор Каблеш-
кав е свързано с нашия 
град и село Голямо Бе-
лово от далечната 1873 
година, когато  през 
месец юли, главният 
инспектор на железния 

път – французина Жо-
рес, лично довежда Т. 
Каблешков в Белово и 
го въвежда в работата 
на жп служител. Преди 
това Каблешков е завър-

шил двумесечен курс /
март-април 1873 г./ за 
телеграфисти в Одрин. 
Той е първият българин 
началник на жп гара по 
Барон - Хиршовата ли-

ния. 
Припомняме тези 

факти, за да подчерта-
ем връзката на револю-
ционера с Беловския 
край. Поздравления по 
случай ІХ-тата родова 
среща на потомците на 
Каблешковия род под-
несе и кмета на Община 
Белово – инж. Костадин 
Варев.

Музейна сбирка 
„Атанас Хрисчев”, гр. 
Белово  участва в под-
готвената от потомците 
изложба „Каблешкови-
ят род рисува” с карти-
ната „Малкият априлец” 
от проф. Куюмджиев, 
също потомък на Тодор 
Каблешков.

Севдалина Попова
ст. експерт „Музейно 

дело“  

ТФ „Ахинора“  
в надиграване 

„Хоро при извора“ 

Скалната църква „Св. св. Козма и Дамян“ 
с. Голямо Белово

Бронзов медал 
и диплом 

за ЖПГ-Дъбравите

ІХ-та родова среща на Каблешковия род

Нов тенис корт беше 
официално открит в Бе-
лово. На него ще се обу-
чават деца и възраст-
ни от общината, които 
имат желание да овладе-
ят техниките на тениса. 
С демонстративен мач 
на поканения за треньор 
Павлин Маргинов  бе 
открито новото спортно 
съоръжение. След него 
уменията си изпробва-
ха и останалите бело-
вци. Новият тенис корт 
е дълго чакана от бело-
вци придобивка, която 
ще даде шанс на малки 
и големи да направят 
първите си стъпки, или 
дори кариера в един от 
най-популярните спор-
тове в света. 

„Трябва да съживим 
спорта в нашата община 
и сме замислили много 
проекти, по които ще 

работим. Новият тенис 
корт, футболните игри-
ща с изкуствена настил-
ка, ремонтираните и 
обновени зали - това са 
само част от стъпките, 
които предприема об-

щина Белово за разви-
тието на спорта в реги-
она. 

В нашата община 
има много млади надеж-
ди. Вече има игрища, на 
които да тренират. На-

дявам се от тази година 
нататък с общи усилия 
да успеем да възвърнем 
спортните традиции в 
Белово. Футболна сре-
ща между ветераните на 
„Локомотив“ (София) и 
„Марица“ (Белово) пла-
нира беловският тим. 
Двубоят ще се изиграе 
в памет на Иван Дан-
гов, който е бивш играч 
на столичните желез-
ничари. Вече са воде-
ни преговори с изпъл-
нителния директор на 
„Локомотив“ (София) 
Бойчо Величков. Очак-
ваме близките на Иван 
Дангов да присъстват на 
стадиона и да се получи 
един добър мач“, обясни 
старши специалистът 
„Спортни бази и спорт 
за всички“ към община 
Белово Ангел Стоев.

ОТКРИВАНЕ НА НОВ ТЕНИС КОРТ В БЕЛОВО

Павлин Маргинов - треньор по тенис на корд (отдясно)
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“Щит Террос” ЕООД  - гр. Септември

15 български деца 
взеха участие в VІІ-те 
Световни „Игри за по-
бедители“, организира-
ни от руския благотво-
рителен фонд „Подари 
жизнь“ – Русия, гр. Мос-
ква със съдействието на 
Сдружение „Деца с он-
кохематологични забо-
лявания“.

Игрите, които се 
проведоха в Москва, 
събраха 500 деца от 16 
държави, приключили 
лечението си от онкоза-
болявания. Българските 
деца, на възраст от 10 
до 15 години, се състе-
заваха в 6 дисциплини 

– лека атлетика, плува-
не, шах, стрелба, тенис 
на маса и футбол. Броят 

на медалите, с които се 
завърнаха в България, 

е повече от броя на са-
мите състезатели. Те 
спечелиха 18 медала – 8 
златни, 7 сребърни и 3 
бронзови.

Едно от български-
те деца на олимпиадата 
в Москва беше Галина 
Дочевска от гр. Белово. 
Галя се представи блес-
тящо във футболните 
игри и достойно спе-
чели бронзов медал за 
своя отбор. Пожелава-
ме й да продължава със 
същия хъс и силен дух 
да преодолява всяко 
изпречило се на пътя й 
препятствие.

Учениците от ІІІ „а“ 
клас на СОУ „Ал. Ива-
нов – Чапай“ участваха 
заедно със своите ръко-
водителки г-жа Верги-
ния Бакалова и г-жа Ели 

Караиванова в зелено 
училище в Пирин пла-
нина. Своето гостопри-
емство им предостави 
хотел „Св. Иван Рил-
ски“- град Банско. 

Шест дни децата 
рисуваха, спортуваха, 
състезаваха се и се за-
бавляваха заедно със 
своите съученици и 

учители. Чрез тази „Зе-
лена ваканция“ те не 
само съчетаха полез-
ното с приятното, като 
едновременно си отпо-
чиваха и се разнообра-

зяваха с интересни и 
полезни занимания, но 
имаха възможността да 
подобрят своята социа-
лизация и интеграция, 
да затвърдят доверието 
между самите тях и тех-
ните учители.

Всеки нов ден в зе-
леното училище беше 
ново и интересно 

предизвикателство за 
малките туристи. Те 
успяха да разгледат не 
само туристическите 
атракции на град Бан-
ско, но и културните 
и природни забеле-
жителности в района. 
Учениците посетиха 
къщата музей „Нико-
ла Вапцаров“ в града, 
хижа „Вихрен“, която е 
разположена на левия 
бряг на река Бъндери-
ца, и най-голямото по-
площ и най-дълбокото 
езеро в Пирин – Попо-
вото езеро. Насладиха 
се на величието на Бай-
кушевата мура, която е 
най-старото иглолист-
но дърво в България /на 
повече от 1300 години/ 
и останаха очаровани 
от изложените експона-
ти в Информационния 
център на Национален 
парк „Пирин“, които са 
събрали цялата красота 
на биоразнообразието 
на планината.

Децата от лятната 
занималня при НЧ „Ал.
Пипонков–Чапай“ с. 
Дъбравите осъществи-
ха екскурзия до с. Голя-

мо Белово под мотото: 
„Да опознаем родния 
край“. Те не само обо-
гатиха своите знания 

за селото,за историята 
му и неговата роля като 
икономически и духо-
вен център по време на 
Възраждането, но и на-

учиха много нови неща.
Групата посети и 

една от най-старите 
църкви в Пазарджиш-

ка област „Св. Георги“–
Национален паметник 
на културата, а зад нея 
разгледаха скалната 
църква „Св. св. Козма 
и Дамян“, която е из-
пълнявала функциите 
на църковен храм след 
разрушаването на ста-
рата църква, строена 
през Възраждането.

Децата бяха покане-
ни да отпочинат в Пен-
сионерския клуб на се-
лото, където любезните 
домакини ги изненада-
ха с вкусна почерпка.

Читалищното ръко-
водство на с. Дъбравите 
изказва своята благо-
дарност на г-жа Анна 
Кехайова /Председател 
на НЧ „Тодор Каблеш-
ков-1874“ с. Голямо 
Белово/ и г-жа Росица 
Терзиева /библиотекар/ 
за добрата организация 
и интересните разкази 
за забележителностите 
на с. Голямо Белово. 

Специални благо-
дарности и на г-н Ге-
орги Варев, с чието съ-
действие децата успяха 
да се насладят на един 
незабравим ден в род-
ния си край и да научат 
много неща за своите 
корени.

Операция по спася-
ване на малко щъркелче 
се проведе в с. Голямо 
Белово. Птичето се е 
заплело в гнездото и ча-
сове наред се е опитвало 

да се освободи. Николай 
Николов - управител на 
„БКС-1“ЕООД-Белово 
подава сигнал на тел. 
112 и на дежурния в об-
щина Белово. Иска съ-

действие за спасяването 
на малкото птиче. На 
място пристига автомо-
бил на РСПБЗН-гр. Бе-
лово, както и вишка на 
ЕVN /която е 12 м/, но 
разстоянието е по-ви-
соко и не успяват да 
достигнат до щъркелче-
то. След което се налага 
поставяне на допълни-
телна стълба на покрива 
на съседната сграда /чи-
талището/, за да освобо-
дят щъркела. В късните 
часове на деня акцията 
завършва успешно с ос-
вобождаването на щър-
келчето, което полита 
живо и здраво над свои-
те спасители.

Галя спечели бронзов медал 
от „Игри за победители“ - 

Москва 2016

Ученици от Белово 
на зелено училище в Пирин

Да опознаем родния край

Акция по спасяване на малко 
щъркелче в с. Голямо Белово

Традиционно през 
летните месеци на те-

риторията на община 
Белово се организира  

плувно лято. 
Със съдействието 

на кмета на общината 
– инж. Костадин Варев  
и тази година около 800 
деца и ученици от дет-
ските градини, учили-
щата и Дневния център 
за деца  с увреждания 
имаха възможността 
безплатно да плажуват 
в Минерален комплекс 
„Топлата вода“, възполз-
вайки се от всички ат-
ракции на комплекса /
водна пързалка, билярд, 
джаги, два водни бара и 

ресторант/. 
Пътуването на деца-

та беше организирано 
с ученическите автобу-
си: тръгване в 9:00 ч. от 
населените места към 
комплекса и връщане 
на децата обратно около 
13:00 ч.   

През цялото време 
на плувното лято мал-
чуганите демонстрира-
ха своята радост и задо-
волство от факта, че те 
могат да прекарат част 
от лятната си ваканция 
с водни забавления на 

плажа в комплекс „Топ-
лата вода“ заедно със 

своите приятели, съуче-
ници и учители.

Приключи „Плувно лято 2016“


