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Няма, а и няма да има промяна в цената на питейната
вода за жителите на община Белово

В последните над 15 години Общинското ръководство и Общински съвет
на община Белово, чиято собственост е
„ВиК Белово“ ЕООД, успяват да поддържат цената на питейната вода без промяна.
През изминалите 6 години си поставихме амбициозната цел да сменим вътрешната водопроводна мрежа /ВВМ/ на
всички населени места в община Белово.
Бяха изготвени съответните проекти за
тази цел още през 2012-2013 г. До настоящия момент изцяло са сменени вътрешните водопроводни мрежи на село Сестримо, кв. Малко Белово и частично на
няколко улици в гр. Белово.
Необходимите средства за водния сектор в цялата страна възлизат на над 12
000 000 000 лв. /12 милиарда лева/. Като
малка община шансът да получим приоритетно средства от държавата е минимален. В същото време държавата прие
подход за реформата във Водния сектор,
който ръководството на община Белово
не споделя.
С промени в Закона за водите и съответните наредби за прилагането му
от 2014 г. започна създаването на водни
асоциации. Подходът беше: една област
– една водна асоциация. В област Пазарджик, няколко общини /включително и
община Белово/, отказахме влизането си
във водната асоциация на област Пазарджик.
Община Белово предоставихме услугата водоснабдяване и канализация на
Общинското дружество „ВиК Белово“
ЕООД. Концесията е в сила от месец ноември 2013 г.
За осигуряване на необходимите средства за смяна на остарялата вътрешната
водопроводна мрежа, новосъздадените
водни асоциации вдигнаха цената на питейната вода от 50 до 250 % /над два пъти
увеличение на цените/. Постоянно виждахме телевизионни репортажи от насе-

лени места от цялата страна за протести
против повишени цени на питейната
вода.
С изпреварващи действия Общинското ръководство на Община Белово успява да запази цената на питейната вода.
За да привлече външно финансиране
за смяна на вътрешната водопроводна
мрежа в община Белово, трябваше да
използва всички възможни източници.
Кандидатствахме с проект за с. Дъбравите, с. Габровица и с. Голямо Белово пред
Програма за развитие на селските райони /ПРСР/. Пред същата програма кандидатствахме с проект за с. Аканджиево.
Опитахме и кандидатствахме пред Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда /ПУДООС/ с
проекта на с. Дъбравите и с. Габровица.
Кандидатствахме и в Министерство на
регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ с проектите за смяна на
вътрешната водопроводна мрежа на гр.
Белово, с. Мененкьово и с. Габровица.
Следващото важно решение, което взе
Общински съвет-Белово за водния сектор на община Белово е да привлечем
стратегически партньор за реализирането на нашите идеи.
С Решение № 481/28.12.2017 г. на Общински съвет-Белово беше обявена процедура за приватизация на част от дяловете на Общинското дружество „ВиК
Белово“ ЕООД. За тази цел Общинският
съвет и Общинското ръководство подготвиха условия, при които да приемат
партньор в Общинското дружество „В и К
Белово“ ЕООД. Общинските съветници:
Стойко Стефанов, Тома Малинов, Атанас
Тасев и Мая Гераксиева, предложиха цена
от 30 000 лв. Разбира се, че това беше меко
казано несериозно предложение /дано да
не е имало други мотиви, а само незнание и неопитност/, което не беше прието
от кмета на общината и останалата част
на Общински съвет. Кметът на общината

предложи цена не по-малко от 1 000 000
лв. Освен тази цена, кметът предложи и
сериозни изисквания по отношение на
инвестиционна програма, прилагане на
енергийно ефективни мерки, нов софтуер по отношение контрол, наблюдение,
взаимодействие и съответни правилни
решения и действия в поддръжката на
системите във ВиК сектора. Също така
кметът наложи и конкретни изисквания
по отношение на конкретни социални
мерки.
Разбира се Общински съвет-Белово
прие предложението на кмета. С желание
или с неохота, по-скоро гузни и засрамени, предложението на кмета беше гласувано и от вносителите на съмнителната
цена от 30 000 лв.
В резултат на проведената процедура
от 21.12.2018 г. община Белово има партньор в собствеността и управлението
на „ВиК Белово“ ООД. Община Белово
и частният партньор /“Водно строителство“ АД/ са равноправни партньори в
управлението на „ВиК Белово“ ООД.
Продължавайки да търси нови възможности за смяна на вътрешната водопроводна мрежа в населените места на
община Белово, през 2018 г. и началото
на 2019 г., вече имаме подписани договори с фирми изпълнители за смяна на
вътрешната водопроводна мрежа на гр.
Белово, с. Мененкьово, с. Дъбравите.
Със средства на частния партньор започнаха ремонти по резервоарите и пречиствателните съоръжения.
Независимо от несериозното, безотговорното поведение и говорене на някои
общински съветници /защо ли са едни
и същи, или по-точно един и същ общински съветник/, ние ще продължим
да следваме програмата за смяна на вътрешната водопроводна мрежа във всички населени места в община Белово, като
приоритетна и първостепенна задача.

Общината ще стопанисва минералната вода на Белово

На 19.03.2019 г. официално се предаде на Община Белово за безвъзмездно
стопанисване и управление находище
на Минерална вода „Белово“.
На приемо-предаването на находището присъстваха кметът на община
Белово - инж. Костадин Варев, служители на Общинска администрация и
представители на държавата в лицето
на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив.

Благодарност

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
до инж. Костадин Варев
Кмет на Община Белово

В края на 2018 г. англичанинът Nigel
Francis дари събрана от него сума на
Детския център за деца и младежи с увреждания в гр. Белово на стойност 4 060
лв. Също така направи дарение и на НЧ
„Св. Св. Кирил и Методий - 1910“ в с.
Мененкьово, което се възстановяваше
след пожара от месец юни 2016 г. за сумата от 2 030 лв.
По
волята на дарителя средствата
бяха използвани за нуждите на материалната база
в двете институции.
През този
месец дарителят ще посети
отново и двете
места.
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Актуално

Уважаеми г-н Варев,
Днес, 19.03.2019 г., в деня на отчетно-изборното събрание на Съюза на инвалидите в България — организация от
Община Белово, използваме случая да
Ви поздравим и изкажем най-искрените
си благодарности и уважение към Вас за
безрезервната Ви подкрепа!
Поздравяваме Ви, затова че в двата
Ви мандата, като кмет на Община Белово, Вие се грижите за хората със специални потребности, като нас — Вашите
съграждани в неравностойно положение!
Уважаеми господин Кмете, тази грижа и Вашето разбиране са важни за
нас, те ни дават сили и самочувствие за
борба с ежедневните трудности! И днес
благодарение на Вас, нашият годишен
форум придоби тържественост и се
проведе при подобаващи условия!
С благодарност и уважение, ние от
Съюза на инвалидите в Община Белово,
поднасяме своята дълбока почит към
Вас, г-н Варев! Пожелаваме Ви здраве
и успехи във всички начинания, които
организирате за бъдещето и доброто на
община Белово!
Днес ние, с гордост можем да кажем,
че имаме във Ваше лице опора и надежда! Благодарим Ви!
От Съюза на инвалидите в община Белово
гр. Белово, 19.03.2019 г.

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
НЯМА ПРОМЯНА В МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО И ПРЕЗ 2019 Г.
Можете да заплатите данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и
данък върху превозните средства, начислени за 2019 г., на две равни вноски както
следва:
-първа вноска до 30.06.2019 г.
-втора вноска до 31.10.2019 г.
На платилите задълженията си за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка
от 5 %.
Уведомяваме Ви, че за неплатени задължения за минали периоди за първа вноска
на ДНИ /данък недвижим имот/, ТБО /такса битови отпадъци/ и данък МПС, се
начислява лихва. Като същите подлежат на принудително събиране от ЧСИ.

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:

Бюджет 2019

На редовна сесия на Общински
съвет-Белово беше
представен
Проект за Бюджет 2019.
Проектобюджетът
беше изготвен на
основата на прогнози, съгласно общинския план за
развитие, както и
на предложения на
местната общност.
Макрорамката за
приходите и разходите в Бюджет 2019
възлиза на 7 211 440
лв.
Постъпленията
от републиканския
бюджет са в размер
на 4 521 529 лв., а
останалите
3 503 773 лв. са от
местни приходи.
С
мнозинство
общинските съветници приеха новия
бюджет на общината.
Основният акцент при разглеждането на Бюджет
2019 беше Оздравителният план за развитие на общината,
чиято цел е финан-

сова устойчивост и
стабилност.
Планът е одобрен
от Министерството
на финансите.
В основата му е
стриктна финансова дисциплина и отчетност по отношение на намаляване
на разходите, разплащане и просрочените задължения
и по-голяма събираемост на местните приходи.
Данъците и таксите остават същите, промяна ще има
само в облагането
на старите автомобили.
Целта на новата
формула за изчисляване на данъците на автомобилите
не е допълнителни
приходи, а стимул
за хората да използват по екологични
автомобили.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация-Белово
стартира кампания за разделно събиране на зелени отпадъци от домакинствата на територията на община
Белово.
От администрацията призовават
гражданите при почистване на дворове и градини от растителни отпадъци – листа, трева, стайни и градински цветя /поставени в чували/,
остатъци от подрязване на храсти,
лози и дръвчета /вързани на снопове/, да се събират на тротоарите до
съдовете за битови отпадъци.

IBAN: BG64DEMI92408400182431
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане: 442100 – данък върху недвижимите имоти;
442300 – данък върху превозните средства;
442400 – такса битови отпадъци

От 01.01.2019 г. са заложени нови
ставки за определяне на данък МПС,
съгласно Закона за местните данъци
и такси, като Община Белово ще прилага най-ниските от предложените
стойности, определени в Закона.

Общинска администрация-Белово
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Наука, Култура, Спорт

Ученици от община Белово
се срещнаха с госпожа Цвета Караянчева

40 ученици от
всички
училища
на територията на
община Белово посетиха Народното
събрание на Република България по
покана на народния
представител - г-жа
Даниела Малешкова.
Заедно с кмета
на община Белово
— инж. Костадин
Варев, кмета на с.
Мененкьово — г-н
Иван Адов, г-жа
Анета Кечева — Директор
Дирекция
„СА“ в община Белово и служители
на Общинска администрация — Белово, учениците имаха
възможността
да присъстват на
редовното
парламентарно заседание
в българския парламент.
След това се
срещнаха с Пред-

седателя на 44-тото
Народно събрание
на Република България – г-жа Цвета
Караянчева,
г-жа
Даниела Малешкова

на г-жа Караянчева почетен плакет
на община Белово
и специално изработен албум, отразяващ историята на

и г-н Евгени Будинов – народни представители от ПП
„ГЕРБ“.
Кметът на община Белово връчи

общината ни и посещението на Председателя на 44-тото
Народно събрание
в град Белово по повод 141 години от

Освобождението на
града.
Учениците се запознаха с работата
на народните представители, с това как
законопроектите се

Посрещнахме Баба Марта и пролетта
По стар български обичай на 1 март посрещнахме – Баба Марта и пролетта. Цялата община
Белово грейна в бели и червени цветове, символ на здравето, силата и дълголетието.
Всички площади и централни улици по населените места се накичиха с празнична мар-

тенска украса. През целия ден Баба Марта поздравяваше и връзваше мартенички на малки
и големи. Тя посети детските градини, училищата, дори се изяви на сцената на НЧ „Св. св.
Кирил и Методий-1927“ гр. Белово в детската
театрална постановка на Театър „К. Величков“
гр. Пазарджик.
Учениците на г-жа Eли Караиванова от СУ
„Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово изненадаха
кмета на общината – инж. Костадин Варев с
посещението си, като му вързаха традиционна
българска мартеничка. Облечени в български
носии те не пропуснаха да поздравят с празника и всички служители на Общинска администрация-Белово.
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

превръщат в закони.
Имаха възможност да зададат въпросите, които ги
вълнуват, а също и
споделиха
своите
емоции от посеще-

нието си в сградата
на най-важната институция за страната ни – Народното
събрание на Република България.

Общински турнири
по тенис на маса
и шахмат - Белово 2019

За трета поредна година бяха проведени Общински турнири по тенис на маса и шахмат /с организатори община Белово, “Спортни бази и спорт за
всички“ Белово и МКБППМН-Белово/, посветени
на Националния ни празник-3-ти март.

На челните места по шахмат се класираха: Димитър Крънчев – с. Габровица, Йордан Миланов – гр.
Септември и Александър Танев – с. Мененкьово.
Класирани на турнира по тенис на маса:
В категория деца:
І място – Даниел Георгиев; ІІ място – Симон Филипов; ІІІ място – Йордан Йорданов
В категория мъже:
І място – Ваклин
Шопов; ІІ място – Васил Алексов; ІІІ място
– Лъчезар Попов.
Всички победители
в Общинските турнири бяха наградени с
грамоти и предметни
награди.

Наука, Култура, Спорт

В деня на Националния празник
в Белово бе открит исторически музей

На 3 март с тържество и изложба
„Археология – Белово“ бе официално
открит Историческият музей в града. Тържеството бе
уважено от Даниела
Малешкова – народен представител,
Петър Белчев – заместник областен

ръководството на
местното училище,
много граждани и
гости на Белово.
Събитието започна с кратка програма
от стихове на местни поети, прозвуча
и химнът на града,
в изпълнение на г-н
Николай Титеряков
– учител по музика

официално съществуването на новия
културен институт.
Севдалина Попова, ст. специалист
„Музейно дело“ в
общината,
представи изложбата и
подчерта, че е направена стъпка в
правилната посока
– да се развива му-

управител на област
Пазарджик, проф.
Красимира Табакова
от СУ „Св. Климент
Охридски“ гр. София, директора на
Регионален исторически музей гр. Пазарджик – Борис Хаджийски, директори
на музеи в областта,

в СУ „Ал.
Иванов – Чапай“ гр.
Белово.
Инж. Костадин
Варев – кмет на Община Белово и домакин на събитието
след слово, посветено на историята
на музейното дело
в града ни, преряза лентата и обяви

зейна институция,
за да се съхранява
паметта за богатото
култ урно-историческо наследство на
района. Тя покани
всички да разгледат
изложбата и да се
насладят на древните културни ценности от община.
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На 1 март 2019
г. в двора на Исторически музей град
Белово бе открита за
посещения Общинска изложба на детски рисунки-2019
под наслов: „141 ГОДИНИ СВОБОДА“.
Инициативата е
посветена на 141 години от Освобождението на България.
В нея се включиха
54 деца от училищата на територията на
община Белово.
Изложбата
бе
организирана
от
МКБППМН-Белово /Местна комисия
за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни/, в
партньорство с Исторически музей гр.
Белово.
Председателят на
МКБППМН-Белово – г-жа Цветозара
Блажева връчи гра-

моти и предметни
награди на класираните от журито
участници.
Специалната на-

града спечели седмокласникът Илиян
Паскалев от СУ „Ал.
Иванов – Чапай“ гр.
Белово. На І-во мяс-

то се класира Димитър Ценов /ІV клас/
от същото училище. ІІ-рото място
беше за Иво Грозда-

нов /ІІІ клас/ от ОУ
„Отец Паисий“ с.
Мененкьово. На ІІІто място – Анелия
Йорданова /VІ клас/
от СУ „Ал. Иванов –
Чапай“ гр. Белово.
Поощрителни награди получиха:

- СУ „Ал. Иванов
– Чапай“ гр. Белово и Юна Иванова /
VІ клас/ - СУ „Ал.
Иванов – Чапай“ гр.
Белово. Честито на
талантливите победители!
Благодарим
на

Никол
Кушинова /V клас/ - ОУ
„Отец Паисий“ с.
Мененкьово; Полина Ангелова /V клас/

всички деца и техните ръководители
за активното участие в конкурса-изложба.

