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Електронният вариант на общински вестник “Белово”, четете на сайта на Общината: www.belovo.eu
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
– 1 НОЕМВРИ
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ
ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,
КНИЖОВНИЦИ И
ПРОСВЕТИТЕЛИ,

Поздравявам Ви с Деня на народните будители – 1 ноември!
На този ден ние се прекланяме пред делото на онези велики българи,
които с книжнина и просвещение са успели да съхранят и разпространят
през вековете ценностите на българската духовност и нация. Благодарение на всички тях сме съхранили своя бит и култура.
Вие, съвременните будители, сте призвани да продължите тяхното
дело, да предавате гордо на следващите поколения завещаната ни българска духовност и традиции.
Пожелавам Ви здраве, търпение и упоритост в нелеката мисия.
Честит празник!
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Профилактични ехографски прегледи
Община Белово в
партньорство
със
„Сдружение за онкоболни и приятели“
гр. Пазарджик ще проведе
профилактични
ехографски прегледи на
млечни жлези и щитовидна жлеза с нов модерен ехограф в периода 6
ноември - 22 декември
2017 г. Графикът на прегледите ще бъде публикуван на официалния
сайт на община Белово.
Такса ехография на
млечна жлеза – 10.00 лв.
Такса
ехография
на щитовидна жлеза –
10.00 лв.
/Пациентите получават на място снимковия
резултат от прегледа/
За повече информация: 0879155660 - Общинска администрация

Продължава продажбата
на имоти в курорт „Чаира“
Община Белово е обявила публичен
търг с ясно наддаване за продажбата
на незастроени имота в курорт „Чаира“.
Собствениците на законно построени сгради в курорт „Чаира“ могат да
закупят земята на отредения им урегулиран поземлен имот след подаване
на заявление до кмета на общината.
За повече информация:
Тел. 035812773
/вътр.116/

Реставрация
на църквата
„Свети Георги“
с. Голямо Белово
Продължават реставрационните дейности на художествените ценности в църквата „Свети Георги”, с. Голямо Белово:
„Аркади – връщане на свалени фрагменти – 1921 г. – около 33 кв. м“.
Вече са възстановени три колони от храма, извършва се и окачване на няколко медальона с образи на светци.

Актуално

Продължава ремонтът на сградата
на Читалището в с. Мененкьово
След като на 22 юни
2016 г. пожар унищожи
сградата и целия книжен фонд на НЧ „Св.
св. Кирил и Методий
- 1910 г.“ с. Мененкьо-

во, се проведе акция за
набиране на книги за
фонда на библиотеката. Хора от цяла България се отзоваха на призива да се окаже помощ

за възстановяване на
изгорялото читалище в
Мененкьово. Бяха събрани достатъчно томове книги, за да може
да функционира библиотеката.
След повече от година чакане, Междуведомствената комисия
по бедствията и авариите отпусна на община Белово 641 хиляди
лева за възстановяване
на сградата на читалището. Към момента
ремонтните дейности
продължават с пълна
сила. С оглед влошаването на метеорологичните условия прио-

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 433/29.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.
110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 10 във връзка с ал.
2 от ПОДОСОБНКВО, чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Белово
реши:
1. Одобрява проект на ПУП-ПП (парцеларен план) на трасе на
подземен водопровод в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик;
2. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение на
основание чл. 60, ал. 1 от АПК с цел защита на важни обществени
интереси и защита на местната общност.
Председател: /В. Савов/

Нови табели по Програма
„Глобални библиотеки“
В три населени места на територията на
община Белово – гр.
Белово, с. Сестримо и
с. Габровица, бяха монтирани нови табели за
указване пътя до биб-

муникации, електронно
съдържание и услуги
за общността чрез мрежата на обществените
библиотеки. Благодарение на програмата
„Глобални библиотеки“

лиотеката по програма
„Глобални библиотеки“.
Програмата цели да
улесни достъпа до информация, знания, ко-

се повиши степента на
използване на библиотеките в цялата страна
и се помогна на българските граждани да се

приобщят към глобалното информационно
общество. Обществените библиотеки продължават да разширяват
своя обхват и дейности,
превръщат се в по-привлекателни за посетителите места и играят все
по-важна роля в местното развитие.
Програмата осигури информационно и
телекомуникационно
(ИТ) оборудване, както
и Интернет връзка за
посетителите в 960 обществени библиотеки в
градове и села из цялата
страна. Повече от 3000
библиотечни служители
от над 1600 библиотеки
бяха обучени в работа
с компютри и Интернет, предоставяне на
съвременни библиотечни услуги, библиотечен
мениджмънт, общуване
и работа с потребители
и общности, застъпничество и писане на проекти.
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ритет на строителната
бригада е покривът на
читалището,тъй като
времето се влошава
и сградата трябва да
бъде покрита. Поставена е и новата дограма,
на по-късен етап ще се
боядисват стените и ще
се обзавежда сградата.
По думите на кмета Иван Адов, отпуснатите средства ще
стигнат за цялостното
възстановяване на изпепеленото културно
средище. Ремонтните
дейности са предвидени да приключат до
края на месец февруари следващата година.

Ремонтни дейности и
укрепващи процедури
в кв. Малко Белово
и в с. Сестримо
Продължават
ремонтните дейности на две улици
в кв. Малко Белово
– „Яне Сандански“
и „Могилата“.
Инвес тиционните цели на проекта „Реконструкция на улиците
„Яне Сандански“
и „Могилата“ в кв.
Малко Белово, община Белово“ са
подобряване
на
безопасността и
транспортно-техническите характеристики на улиците чрез изграждане
на пътна настилка.
Започва и укрепване на свлачището в село Сестримо, предвид
настъпващите
по-студени и дъждовни есенни дни
и
предстоящите
зимни условия.
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

стр.3
Екоклуб „Млад природолюбител“
- домакин на VІІ Парламентарна
сесия на МВП

Любопитно

с. Дъбравите отбеляза
73 години от гибелта
на Чапай

Кметство Дъбравите
отбеляза възпоменателната дата 10 октомври
с организирано тържество.
В него участие взеха
ЖПГ при НЧ „Александър Пипонков – Чапай“
с. Дъбравите, Танцовата
група към местното читалище с ръководител
Петър Йовчев и Мъжка
фолклорна група гр. Велинград.
Венци и цветя пред
паметника бяха положени от кметство Дъбравите, кмета на община
Белово инж. Костадин
Варев, председателя на
ОбС Белово Васил Савов, народния представител Славчо Велков,
гости и жители на селото.
Възпоменателна заря
озари небето над селото.
Тържеството по традиция завърши с кръшно хоро.

На 27.10.2017 г. в СУ
„Ал. Иванов – Чапай“
гр. Белово се състоя
тържествено откриване
на VІІ Парламентарна
сесия на Младежки воден парламент. Домакини на събитието бяха
учениците от Екоклуб
„Млад природолюбител“ с ръководител г-жа
Караиванова. На събитието
присъстваха
представители на Общинска администрация
Белово, партньори на
МВП – ръководители
и експерти от институциите към Министерството на Околната среда и водите, експерти
и младежи от Френски
младежки воден парламент „Артоа Пикарди“.
По време на пресопит и идеи в областта
тоя си в нашата община културни и природна опазването на околни
забележителности,
младите хора ще имат
ната среда и водите.
да
споделят
и
обменят
възможност да посетят
ФК „Марица-Белово“
започна участието си

Къща-музей
„Александър
Пипонков – Чапай“,
с. Дъбравите

в „Б“ ОГ Север – сезон 2017/2018
ФК “Марица” - Белово 7:2 / ФК “Карабунар “ Карабунар
ФК “Миньор” - Елшица 2:2/ ФК “Марица” –
Белово
ФК “Марица” - Белово 2:1/ ФК ”Спартак” –
Щърково
ФК „Марица“ - Белово 5:2/ ФК „Юнак „ - Ивайло
ФК „Марица“ - Белово 6:0/ ФК „Светкавица“Синитево
ФК „Шипка“ - Драгор 1:3/ ФК „Марица“ - Белово
ФК „Марица“-Белово 4:1/ ФК „Лесичево“-Лесичево
ФК „Спартак - с. Бошуля“-Бошуля 0:5/ ФК „Марица“-Белово
Предстоящи срещи на ФК „Марица“ - Белово:
ФК „Марица“ - Белово/ ФК „Барикади“ - Стрелча
- играе се на 11-11-2017 от 14:00 ч.
ФК “Виноградец-2014“ - Виноградец/ ФК
„Марица“ - Белово
- играе се на 18-11-2017 от 14:00
ч.

По случай Международния ден на възрастните хора -1 октомври ЖПГ при НЧ „Ал.
Пипонков -Чапай-1938 г.“ поднесоха своите най - сърдечни поздрави в Център за възрастни
с. Дъбравите .

Участие на ЖПГ при НЧ „Ал. Пипонков - Чапай- 1938“ с. Дъбравите на Осемнадесетия
фестивал на патриотичната и антифашистката песен „Сребърни чучулиги“ и Петнадесетия фестивал на фронтовата песен „Альоша“.

ФК „Ботев“ Момина клисура – „Б“
ОГ Юг – сезон 2017/2018
ФК “Ботев” мом. кл. - Момина клисура 3:3/ ФК
“Коба-Радилово” - Радилово
ФК “Батак” - Батак, Пазардж. 0:2/ ФК “Ботев”
мом. кл. - Момина клисура
ФК “Ботев” мом. кл. - Момина клисура 1:1/ ФК
“Атлетик” - Мокрище
ФК “Ботев” мом. кл. - Момина клисура 3:0/ ФК
“Спортист-2010” - Капитан Димитриево
ФК “Tракиец” - Исперихово 1:3/ ФК “Ботев”
мом. кл. - Момина клисура
ФК “Ботев” мом. кл. - Момина клисура 6:1/ ФК
”Тракия Звъничево-2017” - Звъничево
ФК” Лозен” с. Лозен - Лозен, Пазардж. 2:3/ ФК
“Ботев” мом. кл. - Момина клисура
ФК “Ботев” мом. кл. - Момина клисура 3:2/
ФК”Кале-09” - Нова махала, Пазардж.
ФК „Родопи“-Дебръщица 1:0/ ФК „Ботев“ мом.
кл.-Момина клисура
Предстоящи срещи на ФК „Ботев“ - Момина
клисура:
ФК „Ботев“ мом. кл. - Момина клисура/ ФК
„Бенковски2006“ - Црънча, Пазардж.
- играе се на 12-11-2017 от 14:00 ч.
ФК “Милеви скали“ - Семчиново/ ФК „Ботев“
мом. кл. - Момина клисура
- играе се на 19-11-2017 от 14:00 ч.
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Наука, Култура, Спорт

БЕЛОВЦИ ПРЕПИСВАТ ИСТОРИЯ СЛАБЯНОБЪЛГАРСКА
ПО ПОВОД 255 ГОДИНИ ОТ НЕЙНОТО НАПИСВАНЕ

С преписване на
„История славянобългарска“ бе отбелязан
празникът на народните будители в Белово. Инициативата е
на Народно читалище
„Св. Св. Кирил и Методий-1927“.
По този начин ще
се отбележат и 255 г. от

написването на Паисиевата история, както и
295 г. от рождението на
Паисий Хилендарски.
Два века и половина
след появата на „История славянобългарска“
родолюбиви беловци
ще направят копие на
важната творба. В миналото „История сла-

вянобългарска“ е била
преписвана и предавана като светиня от
ръка на ръка. Известни
са близо 70 такива исторически преписа. И
днес беловци ще продължат тази традиция.
Самият Паисий завещава от страниците на
произведението: „Пре-

писвайте тая историйца и платете, нека ви я
препишат, които умеят
да пишат, и пазете я да
не изчезне!“.
Кметът Костадин
Варев даде символичен старт, като преписа
на ръка част от Паисиевата творба, белязала
началото на българ-

ското Възраждане.
Книгата се намира в информационния
център на Читалището
и е на разположение на
жителите и гостите на
Община Белово да оставят своето име в историята.
Празникът бе отбелязан и с фото из-

ложба, витрина и кът
посветени на местни и
национални будители.
Изложбата е експонирана в библиотеката
на НЧ „Св. Св. Кирил
и Методий - 1927” и
на информационните
табла на стълбите към
кв. „Разсадника“.

С НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС СА ОТЛИЧЕНИ
ВАНЕСА БЛАГОЕВА И НИКОЛ РОДЕВА

Ванеса Димитрова
Благоева и Никол Емилова Родева, ученички от VII клас на СУ
„Ал. Иванов – Чапай”
гр. Белово участваха в
ХХV Национален ученически конкурс под
надслов „Горди с историята и духовните си
достижения – 10 години България в Европейски съюз”.
Те се представиха с

презентации на тема
– „Свещеник Михаил
Радулов – живот на будител и родолюбец” и
„Мария Ангелова Сутич – единствената...!”
За двете момичета
участието в този конкурс донесе не само радост от третото място,
но и възможността да
се запознаят с богатата
Възрожденска история
на Белово, с живота

на хората, положили
усилия за духовното
израстване на беловци
и пробуждането на порива им към свобода.
Удоволетворението на Ванеса и Никол
е напълно заслужено,
защото те положиха
усилия и в продължение на повече от месец,
работиха с документи
в архива на Музейната сбирка в града, къ-

дето техен консултант
бе Севдалина Попова
– ст.-специалист музейно дело, Община
Белово.
Ръководството на
училището се ангажира с всички технически подробности по
участието в конкурса
– когато институциите
работят заедно, добрият резултат е в полза на
цялата общност!

