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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО                                                         бр. IV, м. VIII. 2015 г. 

Връчване на наградата на сайта kmeta.bg 

 

 
  

 На 24.07.2015 г. в гр. Белово г-н Боян Томов – 

изпълнителен директор на сайта kmeta.bg, връчи наградата 

за Кмет на месеца на община под 20 000 жители на кмета 

на община Белово, инж.Костадин Варев. Той бе избран от 

читателите на сайта за победител в поредното издание на 

конкурса. През юни надпреварата между общинските 

управници бе на тема „Добра градска среда”.  

Кметът на община Белово спечели първото място с 

реализацията на проекти, които променят облика на 

общината. Обновен е градският площад в Белово, завършен 

е ремонтът на НЧ „Св.св.Кирил и Методий-1927”. 

Продължава ремонтът на сградата на музея, чиято фасада 

грейна след направеното саниране. В процес на 

осъществяване са два проекта, чрез които ще бъдат 

обновени стълбището, свързващо кв.„Разсадника”с центъра 

на Белово, и алея „Юрий Гагарин”. Реконструкцията им 

предвижда разполагане на експозиционни пана, чрез които 

ще се популяризира културното, природното и 

историческото наследство на общината.   

Възможности за спортуване жителите на Белово ще 

получат благодарение на ремонта на спортната площадка 

„Сгурията”, който общината извършва със собствени 

средства, и на ремонта на спортната зала, направен със  

 

средства от Министерството на младежта и спорта.   

Тече ремонт на улиците и тротоарите в населените 

места на община Белово. 

 

В свои издания на Информационния бюлетин 

община Белово ще запознае населението с 

приключените проекти и с тези, които са в етап 

на приключване, във всички населени места от 

общината.  

 

Строителни и ремонтни дейности  

в град Белово 

 
В края на 2014 г. бе приключен проектът за 

реконструкция на площад „Освобождение” в град 

Белово, осъществен със средства (240 хил. лв.) от 

Министерството на финансите по ПИП „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите” 
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На 23 май 2015 г. отвори врати НЧ „Св. св. Кирил и 

Методий-1927” след основен ремонт, направен по два 

проекта: единият, по Стратегията за местно развитие на 

МИГ Белово-Септември-Велинград, мярка 321 от ПРСР, 

другият - финансиран от ФЕЕВИ. 

 
 

Обновената зала на читалището посрещна първите си 

зрители на тържествения концерт, посветен на Деня на 

българската просвета и култура и славянската писменост. 

Вече гостуваха театрални спектакли от Пазарджик и 

Велинград. 

 

 
 

Функционират също гримьорните и репетиционните зали. 

През м. юни библиотеката организира среща с писателката 

Ваня Щерева. 

 

 
 

Санирана бе сградата на СОУ „Александър Иванов-

Чапай” по проект „Модернизация на общинска 

образователна инфраструктура чрез прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в община Белово - 

СОУ „Александър Пипонков – Чапай” по ОПРР. 

Направен бе ремонт и обзавеждане на кухненското 

помещение на ученическия стол, което даде 

възможност на учениците да се хранят здравословно и 

разнообразно.  

 

 
 

С осъществяване на проект бе санирана сградата за 

предоставяне на медицински услуги, с което тя стана 

по-удобна и приветлива при обслужването на 

гражданите.  

 

 
 

Продължава енергоефективната реконструкция на 

административната сграда на община Белово от 

ФЕЕВИ. 
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Реновирана и обновена бе сградата на участък "Полиция" 

в  Белово.  

 

 
 

Извършено бе укрепване на коритото и брега на река 

Марица в землището на гр. Белово в участъка при фирма 

"Импрегнация 2000", финансиран от ОПРР с изграждане на 

четири подпорни стени.  

 

 
 

 
 

Изградени бяха две подпорни стени на р. Яденица: едната 

с финансиране от Междуведомствената комисия по 

бедствия и аварии, а другата – със собствени средства на 

общината. Строителните дейности продължават с 

покриване на реката и изграждане на покрит пазар.  

Тече реконструкция на стълбите към кв. 

„Разсадника”, които след осъществяване на проекта 

ще се превърнат в пешеходна алея за временни 

изложения с туристическа цел. Започна обновяване и 

на алея „Юрий Гагарин”. 

 

 
 

Общината се стреми да осигури достъпна 

архитектурна среда с оглед на нуждите на хората с 

намалена подвижност.   

 

 
 

Извършва се ремонт на градската пътна мрежа. 

След дълго чакане живеещите на ул. „Марица” вече 

се радват на асфалтова настилка.  
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Ремонтирана бе ул. „Юндола”, като бе изградена 

подпорна стена.  

 

 
 

Ремонт бе извършен на улиците: „Раковица”, „Кокиче”, 

„Св. Марко”, „Кап. Йоновски”, „Чавдар войвода”, 

„Балабаница” и др.  

 

 
 

Извършва се освежаване на пътната маркировка и се 

възобновяват табели и пътни знаци.  

 

 
 

Със средства на общината бе обновена градинката в 

междублоковото пространство при блок „Рила”. Започна 

ремонтирането на тротоарите в централната градска част и 

засаждането на дървета „Японски вишни”.  

 

 
 

 

 
 

 
Направено бе озеленяване по продължението на 

целия бул. „Освобождение”.  
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Със собствени средства община Белово направи ремонт 

в ОДЗ „Щурче”, като изцяло бяха обновени детските 

площадки и дворните пространства.  

 

 
 

 

Извърши се ремонт на санитарно-хигиенните 

помещения и кухненския блок, бяха осигурени нови 

електроуреди и обзавеждане. 

 

 
 

 
 

 

С грижа към най-малките бяха изградени и две детски 

площадки, което предоставя възможност на малките 

жители да играят на открито.  

 
Детска площадка, пл. „Освобождение”, гр. Белово 

 

 
Детска площадка, кв. „Разсадника” 

 

 

Със средства от общинския бюджет се извършва 

основен ремонт на „Детски комплекс – Белово”. 

Подменени са дограмата, подовите настилки, 

направена е вътрешна изолация. 
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Ремонтът предвижда и изграждане на малка сцена на 

открито, която ще предостави възможност за организиране 

на изяви на талантливите деца от беловска община, 

участващи в школите, които комплексът предлага.  

 

 
   

 
Община Белово започна ремонт на спортната зала в 

града със средства на Министерството на младежта и 

спорта. Изгражда се и външно спортно игрище, което се 

финансира със средства от общинския бюджет. 

 

 

 
 

 

 
Спортна  площадка, кв. „Разсадника” 

 

 
Своята готовност да превърне административния 

център на общината в място за провеждане на 

спортни прояви и развитие и изяви на млади 

спортисти, ръководството на общината заяви и с 

изграждането на спортната площадка в СОУ 

„Александър Иванов-Чапай” и реконструкцията на 

спортната площадка в кв. „Разсадника”. 
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За да съхрани историческата памет и да отдаде почит на 

героите от беловския край община Белово ремонтира 

паметника на Мария Сутич и облагороди пространството 

около него.  

 

 
 

 
Изграден бе и паметник на 130 местни войни, загинали за 

независимостта на България, в Балканската, 

Междусъюзническата, Първата и Втората световна война. 

Предстои да бъде възстановен паметникът на Георги 

Бенковски в ремонтираната градинка пред читалището.  

 

 
 

 
 

С изпълнението на два проекта, сключени между 

ДФЗ и община Белово, се извършва основен ремонт 

на музейната сграда, който ще я превърне в център за 

представяне на местното природно и културно 

наследство.  

 

  
 

 
Пред завършване е ремонтът в пенсионерския клуб, 

в който хората от третата възраст ще продължат да се 

срещат и общуват, но вече в много по-приятна 

обстановка.  

 

 
 

В кв. „Лъките” беше изградена беседка, която дава 

възможност на живеещите там да разнообразят 

свободното си време.   
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Подобно е предназначението на дървения навес при 

жилищните блокове на бул. „Освобождение” № 87.  

 

 
 

 

След като дълги години бе забравено предназначението 

на градския парк, той отново ще бъде приятно място за 

среща с природата и отдих на малки и големи. Изграждат 

се алеи, предстои затревяване, изграждане на паркови и  

монтиране на детски  съоръжения.     

 

 
 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 
 

 

 На 15 август /събота/ 2015 г., за втора 

година ще се проведе фолклорен 

„Фестивал на местните културни обичаи, 

традиции, песни и танци”, организиран от 

Сдружение „Десислава”, село Сестримо,  

и финансиран по Мярка 323 „Опазване и 

подобряване на селското наследство” от 

Стратегията за местно развитие на „МИГ 

– Белово, Септември, Велинград”.  

 

 На 22 август /събота/ 2015 г. ще се състои 

традиционният събор, провеждащ се в 

местността „Свети Спас”. Тези, които 

желаят, могат да се включат, като се 

придвижат пеша или с организирания от 

общината превоз. 

 

 През месец юли бяха завършени и 

открити, за да посрещнат първите си 

туристи, къщите за гости в село 

Габровица, за които можете да научите 

повече на tandov-house.com.  

 
 

 

 

 

 
Уважаеми граждани  

на община Белово,  

 

Информационният бюлетин е отворен за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми граждани  

на община Белово,  

 

Информационният бюлетин е 

отворен за Ваши предложения, 

въпроси и сигнали. 

 

 

 

 

 
Контакти: 

 
4470 Белово  

Ул. „Орфей” № 4А 

Тел.: 03581/ 27 73 

Fax.: 03581/ 27 70 

E-mail: kmet@belovo.eu 

Уеб сайт: www.belovo.eu 

mailto:kmet@belovo.eu

