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На 15 септември 
200 доброволци от 
община Белово се 
включиха в акци-
ите по почистване, 

които се проведоха 
в различни точки на 
общината. 

Голяма част от 
жителите на терито-
рията на общината 
подкрепиха акция-
та по населени мес-
та, като почистиха 
около домовете си, 
паркови градинки, 
детски и спортни 
площадки.

На територията 
на община Белово с 
налична техника на 
Общински имоти 
ЕООД и „ВиК Бело-
во“ са почистени 10 
замърсени точки на 
територията на об-
щината. 

На доброволците 
бяха осигурени ръ-
кавици и чували за 
събиране на отпадъ-
ците. 

Бяха уточнени 
местата за събиране 
на чувалите, кои-
то се  извозиха  от 
Общински имоти 
ЕООД.

В рамките на кам-
панията са събрани, 
извозени и депони-
рани на Регионалл-
но депо за отпадъци 
гр. Пазарджик 17 
тона отпадъци.

Слънчев, усмих-
нат и вълнуващ бе 
първият учебен ден 
във всички учили-
ща и детски гради-
ни в община Бело-
во. Общият брой на 
децата и учениците 
през новата учебна 
2018/2019 година е 
735 /570-в учили-
щата и 165 в дет-
ските градини/. И 
през тази година 
община Белово оси-

гурява безплатен 
транспорт не само 
за учениците от об-
щината, но и за тези 
от съседни общини, 
които учат в СУ - Бе-
лово.

По традиция 
всички първоклас-
ници получиха по-
даръци, осигурени 
от Общинска адми-
нистрация Белово. 
Общият брой пър-
вокласници в общи-
ната през тази годи-
на е 48. Маломерни 

и слети паралелки 
ще има в училищата 

в с. Мененкьово и с. 
Сестримо. 

Кметът на об-
щина Белово инж. 
Костадин Варев и 
областният упра-
вител на област Па-
зарджик г-н Стефан 
Мирев споделиха 
първия учебен ден 
с възпитаниците 
на Средно училище 
„Александър Ива-
нов – Чапай“, гр. Бе-
лово, където първи-
ят звънец удари за 
две паралелки пър-

вокласници.
Празнична про-

грама огласи двора 
на училището. Кме-
тът на общината и 
г-н Мирев поздра-
виха учителите и 
учениците с първия 
учебен ден и им по-
желаха здраве, пол-
зотворна учебна 
година, уверено да 
следват целите си и 
да пазят традициите 
на училището си.

570 ученици 
от община Белово влязоха 

в класните стаи

Основно училище, с. Сестримо

Основно училище, с. Мененкьово

Средно училище, гр. Белово
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 

ЗАЕДНО“ 2018

Европейската ко-
мисия ще предложи 
отмяна на зимното 
часово време и ще 
остави лятното като 
единствен стандарт 
в Европа. Това съоб-
щи председателят на 
Европейската коми-
сия Жан-Клод Юн-
кер след мащабно 
онлайн допитване, в 
което са се включи-
ли общо 4.6 мили-
она души от целия 
Европейски съюз. В 
допитването учас-
тниците можеха да 
посочат кое часово 
време предпочитат 
– лятното или зим-
ното. Над 80% от 
анкетираните хора 
са избрали лятното 
часово време.

ЕК съобщи, че 
няма да взима стра-
на по този въпрос. 

За да се осигури пла-
вен преход, съглас-
но предложението 
на ЕК всяка държа-
ва членка ще трябва 
до април 2019 г. да 
съобщи кое часово 
време възнамерява 

да прилага като по-
стоянно — лятното 
или зимното.

 Решенията след-
ва да се основават на 
координация между 

държавите членки, 
както и на евенту-
ални консултации 
и оценки на нацио-
нално и европейско 
равнище.

Предвижда се по-
следното задължи-

телно преминаване 
към лятно часово 
време  да бъде в не-
деля, 31 март 2019 
г. След това държа-

КРАЙ НА МЕСТЕНЕТО 
НА СТРЕЛКИТЕ

(продължава на стр. 4)



Община Белово уве-
домява, че съгласно 
одобрени ПУП се из-
вършват продажби на 
незастроени имоти в 
курорт „Чаира“ и мест-
ността „Св. Георги” в 
землището на с. Сес-
тримо. 

Собствениците на 
законно построени 
сгради в курорт „Чаи-
ра“ и местността „Св. 
Георги” могат да за-

купят земята на отре-
дения им урегулиран 
поземлен имот след по-
даване на заявление до 

кмета на общината. 
За повече информа-
ция: тел. 03581/2773

/вътр.116/

Актуално стр.2

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

ОБЯВА
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

„Местна Иници-
ативна Група - Бе-
лово, Септември, 
Велинград“ кани же-
лаещите да предста-
вят проектни пред-
ложения по ОПРЧР 
Мярка 2.1 „Соци-
а лно-икономиче-
ска интеграция на 
маргинализирани 
общности като ро-
мите“ от стратегия-
та за ВОМР на МИГ 
„Белово, Септември, 
Велинград“ посред-
ством процедура на 
подбор на проек-
ти за безвъзмездна 
финансова помощ  
B G 0 5 M 9 O P 0 0 1 - 
2.021 МИГ „Бело-

во, Септември, 
Велинград - соци-
а лно-икономиче-
ска интеграция на 
маргинализирани 
общности като ро-
мите“

Целта на насто-
ящата процедура 
е насърчаване на 
социалното включ-
ване и създаване на 
подходящи условия 
за устойчивата 
интеграция на со-
циално изключени 
роми, хора живеещи 
в риск и бедност.

Процедурата за 
безвъзмездна фи-
нансова помощ се 
реализира с финан-

совата подкрепа на 
Европейския Со-
циален Фонд чрез 
приноса на ОПРЧР 
за Водено от общно-
стите местно разви-
тие.

Процедурата е 
във връзка с изпъл-
нението на Прио-
ритетна ос 2 „НА-
МАЛЯВАНЕ НА 
БЕДНОСТТА И НА-
СЪРЧАВАНЕ НА 
С О Ц И А Л Н О Т О 
ВКЛЮЧВАНЕ” Ин-
вестиционен при-
оритет 1 „Социал-
но-икономическа 
интеграция на мар-
гинализирани общ-
ности като ромите“-

на ОП РЧР 
Проектите ще се 

изпълняват на те-
риторията на МИГ 
„Белово, Септември, 
Велинград“

Дейностите, кои-
то ще получат под-
крепа, включват: 

Направление 1: 
„Подобряване дос-
тъпа до заетост”

Направление 2: 
„Подобряване дос-
тъпа до образова-
ние”

Направление 3: 
„Подобряване дос-
тъпа до социални и 
здравни услуги”

Направление 4: 
„Развитие на мест-

ните общности и 
преодоляване на не-
гативните стереоти-
пи”

Общ разпола-
гаем индикативен 
бюджет по тази по-
кана:  100 000,00 лв.

Пълният ком-
плект Условия за 
кандидатстване е 
публикуван на след-
ния интернет адрес: 
www.migbsv.bg ,  
(https://umis2020.
government.bg

Краен срок за 
представяне на 
предложенията:

 31.10.2018 г., 17:30 
часа

П р о е к т н и т е 
предложения по 
настоящата про-
цедура за подбор 
на проекти, следва 
да бъдат подадени 
само по електро-
нен път, като се из-
ползва Информа-
ционната система 
за управление и на-
блюдение на сред-
ствата от ЕС в Бъл-
гария (ИСУН 2020) 
-  https://eumis2020.
government.bg/, къ-
дето е налично ръ-
ководство за работа 
със системата.

Програма за развитие 
на селските райони 

2014 - 2020 г.

Започна осве-
жаване с нова 
боя на оградни-
те парапети на 
мостовете и елас-
тичните огради 
/мантинели/ на 
територията на 
община Белово.

Община Белово в качеството си на бенефициент по договор 
за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-
0009-C01 от 11.06.2018 г. за Проект „Развитие на социалното пред-
приемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в 
община Белово“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 
„Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., учреди 
в структурата си социално предприятие „Поддържане, промоти-
ране и опазване на културните обекти на територията на община 
Белово“. За функциониране на социалното предприятие и с оглед 
на поетите в рамките на изпълнение на проекта ангажименти, 
община Белово разкри нови работни места.

След проведен конкурс по документи и персонални интервюта 
с кандидатстващите, бяха назначени 25 души за срок от 12 месеца 
на следните длъжности: Общ работник – 5 бр.; Архивист – 2 бр.; 
Шофьор на товарен автомобил – 1 бр.; Работник озеленяване – 5 
бр.; Пазач невъоръжена охрана – 6 бр.; Екскурзовод – 2 бр.; Сме-
тосъбирач – 4 бр.

В изпълнение на  Проект BG05M9OP001-1.028-0001 „Работа“, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, община Белово 
назначи 13 лица на длъжностите – работник, поддръжка на пъ-
тища и общ работник поддържане на сгради за срок от 12 месеца.

По НП „Помощ при пенсиониране“ чрез Агенцията по зае-
тостта – назначено 1 лице за срок от 12 месеца.

Проекти по Оперативна 
програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 
2014 - 2020 г. Предстои ремонт 

в Детска градина 
„Щурче“ в град Бе-
лово. Проектът „Ре-
монт, реконструк-
ция на оборудването 
и обзавеждането на 
образователната ин-
фраструктура“ е по 
Програмата за раз-
витие на селските 
райони 2014-2020, 
съфинансирана от 
Европейския земе-
делски фонд за раз-
витие. Очаква се само избор на изпълнител на строително-мон-
тажните работи в Детска градина „Щурче“ в град Белово, но дори 
ремонтите да се осъществяват през есента, те няма да попречат 
на нормалната работа на детското заведение.

Продължава продажбата на имоти
в курорт „Чаира“ и м. „Свети Георги“
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За втори път през 
месец август Музей-
на сбирка „Атанас 
Хрисчев“, гр.Белово 
осъществява рабо-
та с деца по Обра-
зователна програма 
с тема: „Назад във 
времето се връщам 
и моя род, аз опоз-
навам“.

Програмата съ-
държа една основ-
на тема, с времеви 
обхват 5 дни по два 
часа и има за цел да 
мотивира децата да 
се върнат назад към 
корените си, да им 
даде ключ за разби-

ране на миналото; 
тази година занима-
нията имат практи-
ческа насоченост – 
ориентирани са към 

издирване и събира-
не на материали от 

местната история.
По програмата 

работят група деца 
от с. Дъбравите, по 
инициатива на НЧ 

„Ал. Иванов Пипон-
ков – Чапай-1938“.

На първото за-
нятие бе предста-
вена мултимедийна 
презентация, която 
показва резултата 

от краеведско из-
следване, посветено 

на един от местните 
дейци на ВМОРО, 
имаше игри и други 
изненади. В следва-
щите занятия деца-

та показваха стари 
снимки и докумен-

ти, съхранили родо-
ви спомени. Летните 
ни занимания при-
ключиха с виртуал-
на фото-докумен-
тална изложба: „От 
отминалите време-
на“, в която пред-
ставихме старите 
снимки, открити от 
децата.

Идеята ни е да 
работим с децата от 
цялата Община Бе-
лово.

Севдалина Попо-
ва, ст. спец. „Му-
зейно дело“-Общи-
на Белово

Инициатива, посветена на Европейските дни на наследството 2018 г. 

Музеят идва при децата

Членовете на дру-
жеството с водач 
Анастас Георгиев 
Атанасов от гр. Бе-
лово с голям ентуси-
азъм, постоянство и 
издръжливост про-
дължават да покоря-
ват върхове не само 
в страната ни, но и в 
други държави. 

Ето част от по-
стиженията им:

- Връх Мусала /2 
925,4 м/ – най-ви-
сокият планински 
връх в България и 
на целия Балкански 
полуостров.

- Връх Вихрен /2 
914 м/ - е най-висо-
кият връх на Пирин, 
втори по височина в 
България след Му-
сала в Рила и трети 
на Балканския полу-
остров след Мити-
кас (2917) в Олимп 

(Гърция).
- Връх Поле-

жан /2 850,4 м/ - е 
най-високият гра-
нитен връх (кар-
линг) в Пирин и 
четвърти по височи-
на след мраморните 
първенци Вихрен, 
Кутело и Бански су-
ходол.

- Връх Безбог /2 
645 м/ - гранитен 
връх в Пирин, раз-
положен на Поле-
жанското странич-
но било.

- Връх Ботев /2 
376 м/ - е най-висо-
кият връх на Стара 
планина.

- Етна - е акти-
вен вулкан в севе-
роизточната част 
на остров Сицилия, 
(Италия). Височина-
та му е 3 323 m. 

- Везувий - е ак-
тивен вулкан, изви-
сява се на височина 
1 281 м над морско-
то ниво, близо до 
Неаполитанския за-
лив, Италия.

- Връх Триглав /2 
864 м/ – Словения - 
е най-високият връх 
в Словения, в би-
вша Югославия и в 
Юлийските Алпи.

- Връх Голям Ко-
раб /2 764 м/ – Ма-
кедония – Кораб е 
гранична планина 
между Република 
Македония и Алба-
ния.

- Титов връх /2 
747 м/ - е най-ви-
сокият връх в пла-
нината Шар, раз-

положен близко до 
граничната линия 
между Република 
Македония и Косо-
во, изцяло на маке-
донска територия.

- О-в Крит - 2 вър-
ха: Пакнес /2 450 м/ 
и Ида /2 445 м/. 

- Връх Монблан 
- бял връх/бяла пла-
нина - е най-високи-
ят връх на Алпите и 
цяла Западна Евро-
па. Разположен е на 
френско-италиан-
ската граница, висо-
чината му е около 4 
810 м. 

Продължава активната дейност 
на възобновеното 

ТД „Алабак“-Белово

1988 г. - наш съгражданин 
на връх Елбрус (5 642 м)

ВК „Марица“-Бе-
лово започна ак-
тивни тренировки 
от началото на ме-
сец септември. Тре-
ньорът Иван Цокли-
нов набира деца за 

попълване на съста-
ва на отбора. 

Желателно е де-
цата, които искат да 
се запишат да бъдат 
от община Белово, 
на възраст от 1 до 10 

клас. 
Готови са и нови-

те екипи на отбора 
/момчета-синьо/ и 
/момичета-светло 
синьо и черно/.

Волейболен клуб „Марица“ – Белово

Продължава до-
брото представяне 
в състезанията по 
тенис на маса на ве-
терана Васил Данчев 
Алексов от гр. Бело-
во във възрастова 
група 60-69 г. 

- І-ви Междуна-
роден турнир по те-
нис на маса /1-3 юни 
Поморие/ - грамота 
за отлично предста-
вяне;

- Турнир по те-
нис на маса „Шумен 
2018“ – 2 /два/ меда-
ла – 4-то място: 
на двойки /50+ г./ и 
на сингъл /60+ г./;

- Междунаро-
ден турнир „Албена 
2018“ – 9-то място 
от 46 състезатели в 
категория 60-69 г. от 
различни страни: 

Турция, Румъния, 
Русия, Швеция, 
Хърватска, Украйна, 
Словения и др.

П р е д с т о я щ и 
участия на нашия 
ветеран: 

1-5 октомври – 
Бодрум, Турция; 

20-21 октомври 
– Истанбул, Фенер-
бахче.

Тенис на маса 
– ветерани – „Марица“ Белово
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НА СТРЕЛКИТЕ

вите членки, които 
желаят да преминат 
постоянно към зим-
но часово време, ще 
имат възможност 
за последна сезонна 
смяна на часовото 
време в неделя, 27 
октомври 2019 г.

Отдавна се спо-
ри дали изобщо има 
смисъл от вечното 
местене на стрелки-
те. През февруари 
тази година в дебата 
се намеси и Евро-
пейският парламент, 
който призова Евро-
комисията да про-

учи предимствата 
и недостатъците на 
промяната на часо-
вото време. Евроде-
путатите се позова-
ха включително и на 
изследвания, според 
които преминаване-
то от едно към друго 
часово време е свър-
зано с негативни по-
следици за здравето 
на човека.

От 1996 г. насам 
всички страни в ЕС 
местят стрелките на 
часовниците си – в 
последната неделя 
на март с един час 
напред и с един час 

назад в последната 
неделя на октомври. 
В Германия лятното 
часово време е въ-
ведено през 1980г. с 
цел пестене на енер-
гия. На други места 
в Европа въвеждат 
лятното часово вре-
ме още през Първа-
та и втората светов-
ни войни или пък по 
време на петролната 
криза през 1970г. В 
България лятното 
часово време се въ-
вежда през 1979г.

Източник: Ин-
формационен бюле-
тин на НСОРБ

(продължение от стр. 1)

Децата от Малко Белово и техните родители благодарят 
от сърце на г-н Георги Варев за предоставената им възмож-
ност да прекарат един интересен, слънчев и усмихнат ден 
във Фермата за щрауси в гр. Долна баня.

Огромна благодарност на децата, посетители на библио-
теката на с. Сестримо, както и от децата от с. Мененкьо-
во към г-н Георги Варев за проведената екскурзия до Ферма-
та за щрауси гр. Долна баня.

Много ощастливени детски сърца 
с благодарност към бате Жоро

В екоучилището 
на Международния 
воден парламент 
- МВП тази годи-
на взеха участие 60 
младежи и техни-
те ръководители от 
12 населени места 
в страната, както и 
експерти от еколо-
гичните институции 
към МОСВ, мла-
дежи от френския 
МВП – от провин-
ция Артоа Пикар-
ди и група руски 
младежи от Нижни 

Новгород. 
МВП е създаден 

през 2011 г. Той е 
част от Европейския 
и Световния мла-
дежки воден парла-
мент. 

Младежите, чле-
нуващи в него, си 
сътрудничат с френ-
ски, белгийски и 
руски партньори в 
областта на опаз-
ването на водите и 
споделяне на добри 
практики за устой-
чиво управление на 

водните ресурси.
СУ „Ал. Иванов 

– Чапай“ гр. Белово 
членува в МВП от 
самото му създаване 
до днес и е негов ак-
тивен член. 

Екипи на учили-
щето са били учас-
тници във всички 
седем екоучилища 
в България и Фран-
ция. През тази годи-
на СУ-Белово беше 
представено от Ан-
тоан Шуманов – ХІ 
кл., Ивелина Пенева 

VII Лятно екоучилище 
на Младежки воден парламент  
„Западни Родопи-Девин“ 2018

– ХІІ кл. и Сашка 
Атанасова – VІІІ кл., 
с ръководител г-жа 
Ели Караиванова.

На това екоучи-
лище младежите из-
следваха качеството 
на водите на мест-

ните водоизточници 
в  Девин. Анализи-
раха, обобщиха съ-
браните резултати и 
направиха предло-
жения за решаване 
на проблемите. 

Данните ще бъдат 

поместени в тради-
ционния сборник, 
който ще бъде пред-
ставен на VІІІ Пар-
ламентарна сесия на 
МВП през месец но-
ември.


