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Увеличение на цената на питейна вода, такса смет,
местни данъци в Община Белово, няма да има

Уважаеми
съграждани,
свидетели сме на важни
структурни, организационни промени
във ВиК сектора и
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, преработка на битовите
отпадъци и депонирането им в цялата
държава.
От две години на доброволен
принцип
започна
окрупняването на
ВИК
дружествата на териториален
принцип – във всяка област един ВиК
оператор, с административен и управленски център в
областните градове.
Община Белово
отказа да влезе в асоциацията на област
Пазарджик. В резултат на лошото финансово състояние
на ВиК дружествата,
нов о о б р а з у в а н и -

те ВиК асоциации
предложиха да приложат най-лесното
управленско решение – да вдигнат цената на питейната
вода драстично.
Почти във всички
ВиК асоциации цената на доставената
питейна вода е от
2,20-3,50 лв/м3.
Ние предприехме
няколко структурни
промени по отношение на ВиК Белово.
Основната разлика в
нашия подход е първо да оптимизираме
разходите в дейността на ВиК дружеството, да подобрим събираемостта
на приходите му, да
намерим форма, под
която да привлечем
средства за подмяна
на компрометираната водопроводна
мрежа.
Изработили сме
проекти за всички
населени места за

подмяна на водопреносната мрежа.
Използваме всяка
предоставена
от държавата възможност да кандидатстваме за финансиране на тези
проекти. Взехме решение и в момента
търсим стратегически партньор, чрез
който всички тези
проекти да се осъществят.
В резултат на
всички предприети мерки, решения,
действия и работата, която осъществяваме ежедневно,
ни дава сигурността
да гарантираме, че
увеличение на цената на питейната
вода в Община Белово, няма да има.

Увеличение на
водата няма да
има.

По отношение на
такса смет:
От
01.01.2018

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Можете да заплатите данък върху недвижимите имоти,
такса битови отпадъци и данък върху превозните средства,
начислени до 2018 г., както следва:
• в брой на касата на отдел „МДТ“, намираща се в
административната сграда на Община Белово, ул. „Орфей”
№ 4А от 08.30 ч. до 17.00 ч. или
• по банковата сметка на Община Белово в Търговска
банка „Д“ АД:
IBAN: BG64DEMI92408400182431
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане:
442100 – данък върху недвижимите имоти;
442300 – данък върху превозните средства;
442400 – такса битови отпадъци.

Няма промяна в нито един от местните
данъци, а също и в размера на местните
такси.
Това се отнася и за таксите в детските
градини на територията на община Белово.

г. бяха затворени
всички общински
сметища. В област
Пазарджик
седем
общини трябва да
депонираме битовите отпадъци на регионалното сметище,
изградено на територията на Община
Пазарджик. За да
намалим обективно
увеличилите се разходи по транспортирането и депонирането на ТБО /твърди
битови отпадъци/
на
регионалното
сметище, на първо
място
оптимизирахме разходите по
сме тосъбиране то,
сметоизвозването
и депонирането на
ТБО.
Предстои да заку-

пим около 500 нови
съдове за разделно
събиране на ТБО.
Определихме
две
площадки и процедирахме две УПИта – за компостираща и сепарираща
площадки. Чрез тях
целим да намалим
с повече от 50% количеството на ТБО
за депониране. Ще
привлечем частен
партньор, чрез който тези инициативи
да бъдат реализирани така, че Община
Белово да не похарчи нито лев за това.
Това ни даде възможност Общината да не вдига цената на такса смет
нито със стотинка.

Цената на такса смет в Община
Белово няма да се
вдига.

Уважаеми жители
на Община Белово,
За разлика от
почти всички райони в Република България, Община Белово няма да вдига
цената на водата, цената на ТБО и други
данъци.
Използвам
общинския
вестник
да Ви пожелая една
мирна,
спокойна,
здрава, плодотворна
и успешна нова година.
ИНЖ. КОСТАДИН
ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
БЕЛОВО

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Можете да заплатите данък върху недвижимите имоти, такса
битови отпадъци и данък върху превозните средства, начислени за
2018 г., на две равни вноски както следва:
-първа вноска до 30.06.2018 г.
-втора вноска до 31.10.2018 г.
На платилите задълженията си за цялата година до 30.04.2018 г.
се прави отстъпка от 5 %.
Уведомяваме Ви, че за неплатените до 30.06.2018 г. ДНИ /данък
недвижим имот/, ТБО /такса битови отпадъци/ и данък се начислява
лихва.

Задълженията си може да платите:
• в брой на касата на отдел „МДТ”, намираща се в
административната сграда на Община Белово, ул. „Орфей”
№ 4А от 08.30 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 недвижимите
имоти;
442300 – данък върху превозните средства;
442400 – такса битови отпадъци

Няма промяна в нито един от местните
данъци, а също и в размера на местните
такси.
Това се отнася и до таксите и в детските
градини на територията на община Белово.
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Община Белово има одобрен проект за ремонт на
Детската градина за 1 милион лева

През последните две
години
реализираме
проекти предимно чрез
Държавен фонд „Земеделие“, каза за Радио
„Фокус“ – Пазарджик
Анета Кечева, директор
на Дирекция „Специализирана администрация“ в община Белово.
Тя уточни, че за малка община, каквато е Белово възможностите не
са големи.
„Входирали сме три
проекта, но за сега само монт на Детската гра- монт е около 1 милион гите два големи проек- тищата по третокласна
един е одобрен за фи- дина в Белово, а сумата, лева“, коментира Кече- та, които са за ремонт на пътна мрежа все още не
нансиране. Той е за ре- предвидена за този ре- ва. Тя допълни, че дру- улици в общината и пъ- са одобрени. „Там имаме
предприятия,
проведена на 10.11.2017 г. в
Туристически информационен център, гр.
Велинград.
3/ Информационна
среща за цел консултиране, подготовка и изпълнение на проекти по
стратегията за водено от
общностите местно развитие за представители
на целева група микро
и малки предприятия,
ване в инфраструктура брата пригодност за за- проведена на 11.11.2017
г. в Туристически инза отдих, туристическа етост“
формационен център,
инфраструктура
• Мярка 2.3 „Пови- гр. Велинград.
• Мярка 21 „Съхра- шаване на достъпа до
4/ Информационна
няване, развитие и ва- услуги, които са на доссреща
за цел консултилоризиране на местното тъпна цена, устойчиви
ране,
подготовка
и изприродно, културно на- и
висококачествени, пълнение на проекти по
следство и традиции“
включително здравни и
Оперативна програ- социални услуги от общ стратегията за водено
от общностите местно
ма „Иновации и конку- интерес”
развитие за предстарентноспособност“:
В изпълнение на дей- вители на целева група
• Мярка 1.1 Подкре- ностите по прилагане на
па за внедряване на ино- Стратегията за водено представители на НПО,
вации в предприятията от общностите местно проведена на 22.12.2017
• Мярка 2.2 Подобря- развитие на МИГ Бело- г. в Младежки дом, гр.
ване на производстве- во, Септември, Велин- Септември.
5/ Обучение на тема
ния капацитет в МСП
град, екипът на МИГ е „Подготовка на проОперативна програ- организирал и провел
ма „Развитие на човеш- до момента 4 информа- ектни предложения и
ред за кандидатстване
ките ресурси“:
ционни срещи и 2 обу- пред МИГ по Програма
• Мярка 1.6 „Подо- чения за своите бенефиза развитие на селските
бряване на равния дос- циенти:
райони, проведено на 20
тъп до възможностите
1/ Информационна и 21.12.2017 г. в Инфорза учене през целия жи- среща за цел консултивот за всички възрасто- ране, подготовка и из- мационен център, гр.
Белово.
ви групи“
пълнение на проекти по
5/ Обучение на тема
• Мярка 1.7 „Прис- стратегията за водено
„Подготовка
на пропособяване на работ- от общностите местно
ектни
предложения
и
ниците, предприятията развитие за предстаред
за
кандидатстване
и предприемачите към вители на целева група
пред МИГ по Оперативпромените”
читалища,
проведена на програма „Развитие
• Мярка 2.1 Социал- на 03.11.2017 г. в НЧ
но-икономическа инте- „Св. св. Кирил и Мето- на човешките ресурси“, проведено на 28 и
грация на маргинали- дий-1927“, гр. Белово.
29.12.2017 г. в Инфорзирани общности като
2/ Информационна мационен център, гр.
ромите
среща за цел консулти• Мярка 2.2.1 „Ак- ране, подготовка и из- Белово.
Процедурите за кантивно
приобщаване, пълнение на проекти по
дидатстване
с проектни
включително с оглед стратегията за водено от
предложения
пред МИГ
насърчаване на равните общностите местно разБелово,
Септември,
Вевъзможности и актив- витие за представители
линград
ще
бъдат
отвоното участие и по-до- на целева група средни
рени през 2018 г.
ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ДЪРВА
Издава Община Белово,
До 28.02.2018 г. ще продължи записването за дърва за огрев по
ул. “Орфей” № 4А,
тарифна такса на корен за отоплителен период 2018/ 2019 г.
тел.: 03581/ 27 73,
Желаещите жители от община Белово да се запишат в изготвяния
e-mail: kmet@belovo.eu,
списък,
като впишат трите си имена, постоянен адрес на не повече от
www.belovo.eu
един член на домакинство, както и количеството дървесина.
Печат и предпечатна
подготовка: “Щит Террос”
Записването става на І етаж, деловодството на община Белово ЕООД, гр. Септември
всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

От
29.11.2016
г.
с договор № РД 50189/29.11.2016 г. стартира проект по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките
на стратегии за водено
от общностите местно
развитие” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от
ПРСР 2014-2020 г.
Общият размер на
одобрената финансова
помощ за проекти към
стратегията е в размер
на 7 313 745,00 лв., от
които: по Програма за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – 2 933
745,00 лв; по ОП „Развитие на човешките
ресурси” (ЕСФ) – 1 480
000,00 лв.; по ОП „Иновации и конкурентоспособност (ЕФРР) – 2 900
000,00 лв.
През новия програмен период 2014-2020г.,
МИГ – Белово, Септември, Велинград стартира реализирането на
Стратегия за Водено от
общностите местно развитие, чрез реализирането на 13 мерки по три
програми:
Програма за развитие на селските райони:
• Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства“
• Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /
маркетинг на селскостопански продукти“
• Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“
• Мярка 7.2 Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура
• Мярка 7.2 Инвестиции за публично полз-

различия с Държавен
фонд „Земеделие“ за
отсечката Белово-Мененкьово-Аканджиево,
която е 8 км. Според
Фонда, това не е една
пътна отсечка, а са три
отделни пътни участъка“, уточни Кечева.
Тя допълни, че се води
кореспонденция, която
продължава повече от
6 месеца, но се надява,
че различията ще бъдат
изчистени и проектът
ще получи одобрение.
Ваня Николова

Всяка седмица
в ефира
на радио
„Фокус“ Пазарджик –
предаване
за Белово
„Белово – градът на
трите планини” е заглавието на съвместното
предаване
на Радио
„Фокус“ – Пазарджик
и Община Белово. Основни акценти в предаването са: развитието
на общината, работата
по проекти и това, което предстои през новата
2018 година; как се работи за популяризиране
на историческите и културните забележителности, намиращи се на
нейна територия.
Ще бъдат включени интересни теми от
историята на града и
селищата от Беловския
край. Слушателите ще

получават актуална информация по различни
обществено
значими
проблеми.
Предаването
„Белово – градът на трите
планини“ се излъчва
всяка сряда по Радио
„Фокус“ – Пазарджик от
15.00 до 16.00 часа. Телефоните за връзка със
студиото са: 0885 606692
и 034 420020. Водещ на
предаването е Ваня Николова.
Радио „Фокус“ се излъчва на територията на
цяла България на 95.9
MHz.
Всички регионални
програми на радиото са
достъпни в Интернет.

Два нови автомобила марка „Dacia Dokker
Van“ бяха закупени за нуждите на „Домашен социален патронаж – Белово“
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ОБЩИНА БЕЛОВО
НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ТАКА ПРОУЧВАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ V РАЗДЕЛА:

Беловци отбелязаха 140 години от освобождението си

По традиция и тази
година в навечерието на
своя празник беловци
се събраха на централния площад „Освобождение“, за да изразят
своята почит и признателност към загиналите
руски, финландски и украински воини.
Тържеството започна с ритуалното вдигане
на знамената под звуците на националния
химн, а свещеници от
общината
отслужиха
празничен водосвет за
здраве и благоденствие.
Официални
гости
на празника бяха: евродепутатът Андрей Новаков, народните представители от ПП „Герб“

– Даниела Малешкова
и Димитър Гечев, областният управител на
област Пазарджик Стефан Мирев, директорът
на областна дирекция
„Земеделие“ Пазарджик
Стоян Траянов, председателят на ПП „Движение
Гергьовден“
Драгомир
Стефанов,
председателят на МО
„Движение Гергьовден“
Даниел Парушев, председателят на СРС „Подкрепа“ Пазарджик Никола Минчев и др.
Венци и цветя от
гостите и жителите на
Белово бяха поднесени
пред паметника на освободителите. Празничния огън запали кметът

на общината, а небето
над града се освети от
тържествена заря. За
доброто настроение на
всички се погрижиха –
Валя Балканска, Петър
Янев, Николина Чакърдъкова, Боби Шапков
и Неврокопски танцов
ансамбъл.
Под патронажа на
инж. К. Варев се проведоха и мероприятията,
посветени на Празника
на града:
Турнир по футбол,
организиран от „Спортни бази и спорт за всички“ и представяне на
книгата „Каймакъ-Чаланъ“ на А. Узунов, с организатор МС „Атанас
Хрисчев“ град Белово.

„Каймакъ – Чаланъ”
- преклонение пред паметта
на българския войник

І. Археология, която обхващаща изследване на:
І.А. Пътна система от Предантичността до края на Третото Българско
царство
1. Предантичните и ранноантични тракийски пътища от региона
2. Тракийски и Трако-римски археологически локации в зоната на пътната система- крепости, селища, светилища, надгробни могили.
3. Пътна система от епохата на Римската империя
4. Пътна инфраструктура на трасетата през Суки и през Солудервент –
Къздервент
5. Пътища в Пирин и Родопите, свързани с друма Солудервент – Къздервент
6. Елементите на пътната инфраструктура от епохите на Римската империя, Визан- тийското и Българското средновековие, Османската империя и
Третото Българско цар- ство – каменни пътни платна, охранителни крепости,
пътни станции и мостове, от посо- чените исторически държавни периоди.
7. Средновековни пътища и пътища от периода на Османското владичество в региона
7.1. Под византийско и българско управление
7.2. Под османско управление
7.3. По време на Третото Българско царство
ІІ. История, градоустройство и архитектура на селищата от Беловска
община през епохите на Османското владичество и Третото Българско
царство
ІІІ. Сгради и съоръжения недвижими културни ценности
ІV. Обща оценка на културно-историческия потенциал на територията
1. Оценка на състоянието на недвижимите културни ценности
V. Системи за опазването на недвижимото културно наследство
VІ. Предписания за нива на устройствено планиране по отношение
на НКЦ

ални документи, писма
І. Археология
на войници, съпреживял е хиляди съдби.
Землищата на всички съставни селища съдържат богати археологически
„Каймакъ – Чаланъ” е
локации
от пре- дантичността, античността, средновековието и времето на
преклонение пред паОсманското владичество. Поя- вата на значителна част от тези обекти е свързана директно с наличието на преминаващи от тук важни пътища с древен
произход.
Трябва да се отбележи, че задълбочени археологически проучвания върху
територията не са осъществявани, а са провеждани само някои крайно ограничени сондажи. На практи- ка археологическите локации са известни единствено фрагментарно по някои обнародвани обходи и други стари и по-нови
публикации.
Поради това за нуждите на настоящия план, беше необходимо да се осъществят значи- телни проучвания върху книжнината, свързана с тази материя, както и огледи на място, с помощта на които да се изяснят не само
известните до сега археологически локации, но и тяхното място в контекста
на историческите събития, предизвикали появата им. Защото възловото за
историята място на територията от Ихтиманската котловина до Тракийското
поле, значима част от която попада в землището на общината, определя през
Събитието е под па- с националния флаг на метта на българския вековете появата, развитието и изчезването на множество урбанизирани
структури, някои от които датират още от предисторията, предантичността
тронажа на кмета на република България и войник.
Авторът на книга- и античността.
община Белово - инж. тромпетисти от гарниКостадин Варев, орга- зонния военен духов та отговори на всички
низирано със съдей- оркестър на град Пло- въпроси и подчерта, че
големите победи на войствието на
Музейна вдив.
Според г-н Узунов, ските ни са дело на гесбирка ,,Ат. Хрисчев”,
Общински турнир ветен на 140 години от 1. „Ботев – Момина
”...имаме два варианта роизма на обикновения
гр. Белово.
Гостите, вице адми- като държава – едини- войник и добрата так- по минифутбол се про- освобождението на Бе- клисура“;
рал Пламен Манушев и ят е да оставим всичко тическа подготовка и веде от 12 до 14 януари лово и беловския край 2. „Въргов – Велиград“;
командира на 68 – ма в музеите, другият е да смелост на офицерския под патронажа на кмета от османско потисни- 3. „Коце – Костандово“;
бригада
„Специални възродим националната състав. Той подчерта – инж. Костадин Варев, чество и се състоя на 4. „Звезда – Белово“;
още, че България трябва организиран от „Спорт- спортното игрище в кв. 5. „Миланело – Белово“;
части” – бригаден ге- ни памет”.
За себе си авторът е да знае и помни приноса ни бази и спорт за всич- „Разсадника“ град Бело- 6. „Конте – Белово“;
нерал Явор Матеев,
завладяха публиката с избрал вторият – за да на Белово в национално
7. „СУ – Ал. Иванов –
интересни разкази за опише събитията той е освободителните борби.
Чапай“ Белово;
С. Попова
участието на българска- прочел стотици офици8. „Марица – Мененкьово“.
Класиране:
ШИВАЧИ/ ШИВАЧКИ
І-во място – „Звезда
Ако търсите по-добра работа?
– Белово“
„КВД ЦЗ“ ООД Ви предлага работа в ЧЕХИЯ при:
ІІ-ро място – „Конте
• Най-доброто заплащане за този вид труд – до 115 чешки крони
– Белово“
на час;
ІІІ-то място – „Вър• Месечна заплата до 2500 лв.;
гов – Велинград“
• Аванс за нови работници;
На
победителите
• Осигуряване на жилища;
бяха връчени купи, пре• Поемане на разходите по заминаването.
во.
ки“ община Белово.
дметни и парични наЗа контакти: 0878270411,
Турнирът беше пос- Участници:
гради.
e-mail: kvdcz@abv.bg
11.01.2018 година в
гр. Белово Красимир
Узунов представи книгата си ,,Каймакъ – Чаланъ”.

та войска в сраженията
от Първата световна
война.
В събитието участваха и знаменен взвод

Общински турнир
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гр. Белово, ул. “Орфей” №4А, п.к. 4470
Деловодство : 03581/2773; Факс: 03581/2770
e-mail: kmet@belovo.eu
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