ОБЩИНА БЕЛОВО

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
м. ІХ, Х, ХІ. 2014 г.

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА БЕЛОВО
Ремонт на НЧ”Св. Св. Кирил и
Методий-1927”

Общината започна ремонта на читалището в
гр.Белово по два проекта. Единият е ”Подобряване
на енергийната ефективност на общинската сграда
на читалище „Св.Св. Кирил и Методий-1927”, гр.
Белово, чрез основен ремонт на отоплителната
инсталация”. Той се осъществява по стратегията
за местно развитие на МИГ Белово-СептемвриВелинград, мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г.
Стойността му е 104 061 лв. и е със срок на
изпълнение 31.05.2015 г. Предвижда се ремонт на
отоплителната инсталация чрез подмяна на котел
и радиатори.
Другият проект е за инвестиционен кредит
в размер на 378 580 лв., финансиран от Фонд
енергийна
ефективност
и
възобновяеми
източници:”Внедряване на мерки за енергийна
ефективност чрез топлоизолация на покрив,

външни стени, подмяна на дограма, подмяна
на осветителни тела”. Предвижда се и вътрешен
ремонт, който ще се финансира от общината.
Читалището спечели и започна реализацията
и на проект по мярка 313 от ПРСР 2007-2013.
Той предвижда изграждане на туристическиинформационен център във фоайето. Ще бъдат
закупени мебели и техника за оборудването
му, ще бъде направена табела и ще бъде
създаден сайт. В центъра като услуги освен
стандартните/копиране, факс и др./ ще се
предлага предоставяне на информация
за туристически обекти и маршрути на
територията на общината. Читалището очаква
идеи и предложения за други услуги, които
центърът би могъл да предлага. Стойността на
проекта е 12 046 лв. /Продължава на стр.2/
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На 06.08.2014 г. Председателят на НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий – 1927 г.“ – Мария ТодороваМитова подписа договор за финансиране по
мярка 323 „Опазване и подобряване на селското
наследство“
към Стратегията за местно
развитие на СНЦ „МИГ – Белово, Септември,
Велинград“. Размерът на одобрената субсидия е
на стойност 5000,00 лв. Проектът е за закупуване
на озвучителна уредба за обогатяване на
материалната база на читалището, което
ще допринесе за развитие и обогатяване на
културния живот, социалната и образователна
дейност на жителите на община Белово.

Единият /на стойност 160 963 лв./ общината
реализира чрез МИГ Белово-СептемвриВелинград - ремонтира се покрива, ще се обнови
фасадата. Другият /на стойност 202 486 лв./ е
свързан с вътрешен ремонт-подмяна на дограма,
подови настилки, ВиК и електрическа инсталация,
газификация на сградата и монтиране на система
за отопление. Срокът за приключване и на двата
проекта е 31.05.2015 г.

Фирмите, изпълняващи обектите в община
Белово, наемат работници от общината, което е
възможност за осигуряване на трудова заетост
на продължително безработни лица. До този
момент са наети около 50 души.

Ремонт на сградата на
историческия музей

В изпълнение са два проекта, свързани със
сградата на историческия музей в гр.Белово:
,,Обновяване на туристическата инфраструктура
в Община Белово, чрез дейности по основен
ремонт на музейна сграда и превръщането й в
посетителски център за представяне на местното
природно и културно наследство”. Договорите
са сключени между ДФЗ – „Разплащателна
агенция“ и Община Белово. Финансират се по
ПРСР 2007- 2013 г., подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските
райони и съфинансирана от държавния бюджет
на Република България.

Ще се придвижваме до квартал
„Разсадника” по нови стълби

Така изглеждат сега стълбите, по които се достига
до кв.”Разсадника”, но общината предвижда
цялостната им реконструкция,
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Енергоефективна реконструкция
на административната сграда на
община Белово

чрез реализирането на още един проект : ”Център
за временни изложения с туристическа цел по
пешеходна алея от о.т. 189 по Плана на гр.Белово”.
В него е заложена цел чрез експозиционни платна
информацията за културното, природното
и историческото наследство на общината да
бъде изнесена на открито и да бъде достъпна
за хората. Проектът се осъществява по ПРСР
2007-2013 МИГ Белово-Септември-Велинград.
Договорът за него е сключен между община
Белово и ДФ”Земеделие” и е на стойност 139 645
лв., като срокът за приключване на проекта е
31.05.2015 г. Предвижда се ремонт на стълбите и
подмяна на парапетите, подмяна на настилката
с декоративни плочки и създаване на ниши в
междинните площадки за изложенията и за
оформяне на места за почивка. Също така се
предвижда и покриване на стълбите.

Започна ремонтът на общинската сграда по
проект за енергоефективна реконструкция чрез
подмяна на дограма, външно саниране и основен
ремонт на покрива от ФЕЕВИ на стойност
150 000 лв.
Със собствени средства община предвижда да
направи и вътрешен ремонт.

Жителите на квартал „Разсадника” в
гр. Белово ще се радват и на обновена
алея „Юрий Гагарин”

Това ще стане възможно чрез изпълнението на
проект “Създаване на Център за временни изложения
с туристическа цел на открито за представяне
на природните и туристически дадености на
Община Белово в гр. Белово в пешеходна алея
между квартали 51 и 55 в гр. Белово“ по договор №
36/3/3130304/03.10.2013 година, от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013
година, подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони. За този проект
общината кандидатства по стратегията за местно
развитие на МИГ Белово-Септември-Велинград.

Ще се строят две подпорни стени
С почистване на коритото на река Яденица
в участъка при автогара Белово
започна
изграждане на две подпорни стени на реката.

Едната ще се реализира с финансиране от
Междуведомствената комисия по бедствия и
аварии, а другата - със средства на общината.
Като следваща стъпка е предвидено да бъде
покрита реката и изграден покрит пазар.
Предвижда се на табла да се покажат
туристическите маршрути в планинските масиви в
околността. Ще бъдат поставени 18 експозиционни
пана, пейки, нови осветителни тела, ниска ограда,
ще се оформят пътеки и ще се положи нова
настилка. Стойността на проекта е 102 908лв., а
срокът за реализиране е до май 2015 г.

Площад „Освобождение” в гр. Белово
оформя вече своя нов вид

Текат
довършителните
работи
по
реконструкцията на централния площад в
гр. Белово.Тя се осъществява със средства от
Министерството на финансите по Публично-
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инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите”. Стойността на проекта
е 240 000 лв. Общината уверява гражданите, че
ще бъде спазена традицията и светлините на
Коледната елха ще озарят обновения площад
”Освобождение”.

Изграждането на външното спортно игрище се
финансира от община Белово.

Текущ ремонт на общинската пътна
мрежа и улиците в населените места в
община Белово

Нови възможности за спорт и отдих

Започна текущ ремонт на общинската пътна
мрежа и улиците в населените места в община
Белово. Така общината отговаря на исканията
на населението за подобряване състоянието им.
На улици като „Градище” и Яне Сандански” в кв.
„Малко Белово”, чието състояние години наред е
било много лошо, сега се полагат бордюри, след
което ще бъдат настлани с чакъл. Ремонтира
се и тротоарът по улица „Чавдар войвода”
в гр.Белово. Вече са поставени бордюрите,
предстои възстановяване на паважната настилка.
Извършва се ремонт на улиците ”Св.Марко” и
„Кап. Йоновски” в гр.Белово, който предвижда
поставяне на бордюри, запълване на дупките
и насипване.С чакъл ще бъдат настлани, а след
това валирани и други улици в населените места.
Ремонтът се извършва със средства на общината.
Освежена е пътната маркировка и са поставени
липсващи пътни знаци и обозначителни табели.

И най-големите оптимисти едва ли са допускали,
че някогашната спортна площадка в кв.
„Разсадника” на гр. Белово, наричана от всички
„Сгурията”, отново ще бъде място за спортни
изяви. Но ето че това се превръща в реалност,
след като общината, изцяло със собствени
средства, предприе реализирането на проект
„Изграждане на спортно съоръжение, места за
отдих, спорт и развлечение”. Ще бъдат изградени
2 големи игрища - за футбол и волейбол, и третопо-малко, а също така и детска площадка.

Спортната зала в Белово отново ще
изпълнява предназначението си

Община Белово зарадва привържениците на
спорта, като започна ремонт на спортната зала в
града. Предвидени са реконструкция и основен
ремонт, който се осъществява със средства на
Министерството на
финансите по ПИП.
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ОДЗ”Щурче” с красиви и функционални
детски площадки

превоз за деца, живеещи в кв. „Малко Белово”;
специализиран превоз за децата от селата
Дъбравите, Голямо Белово и Габровица). Това
способства за пълното обхващане на децата в
подготвителните групи.
По повод на приключването на ремонта в деня
на християнския празник, в който се почита
Свети Мина, 11.ХІ.2014 г. трима свещеници
отслужиха водосвет за здраве и благополучие .

На 27.10.2014 г. се състоя среща на кмета на
община Белово с колектива на ОДЗ”Щурче”,
гр.Белово.

Това е една от срещите, които през месец
октомври и ноември са планирани с жителите на
населените места в общината и с колективи на
училища и детски градини, с цел проучване на
общественото мнение. Така кметът изпълнява
своето обещание за поддържане на пряка връзка
с хората и техните проблеми.

Подновява се водопроводната мрежа на
с. Сестримо
На 15.08.2014 г. бе направена първа копка, с
която стартира осъществяването на спечеления
от общината проект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа, с. Сестримо, общ. Белово”.

При провеждането на срещата в ОДЗ ремонтните
дейности на двора и площадките бяха завършени
и г-жа Стойнова - директор на детското
заведение, изрази общата благодарност, която
включва и мнението на родителите, че градината
сега вече ще предоставя много по-пълноценни
възможности за отдих и игра на децата.
Поставени бяха въпроси, касаещи
обзавеждането
с
техника
и
мебели,
съответстващи на съвременните изисквания,
но колективът проявява разбиране, че това са
дълготрайни активи, които са много по-скъпи и
изискват повече средства.
Отбелязана беше като положителна социалната
политика на общината (поевтиняване на
таксите за родители и деца с увреждания и при
второ дете, записано в градината; организиран

Договорът е за безвъзмездна финансова помощ
между община Белово и ДФ”Земеделие” по ПРСР
2007-2013, като одобрената субсидия е 2 425 766 лв.
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Ремонт и на читалището в
с.Момина клисура

Проектът изцяло отговаря на стратегическата
цел на ОПАК „Подобряване на работата на
държавната администрация за реализиране на
ефективни политики, качествено обслужване на
гражданите и бизнеса и създаване на условия за
устойчив икономически растеж и заетост”.
Обща цел на проекта е повишаване на
професионалната
компетентност
на
служителите в общинска администрация Белово
за по-ефективно и ефикасно изпълнение на
задълженията. В целевата група на проекта
са включени 40 броя служители на общинска
администрация на община Белово. Проектът
предвижда
провеждане
специализирани
обучения за тях.

Приоритетно, с оглед на настъпващата зима,
община Белово със собствени средства започна
цялостен ремонт на покрива на читалището в с.
Момина клисура.

Отново стартира проект на община
Белово „Обществена трапезария

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНАТА
ПО ОПАК

Община Белово отново реализира проект за
предоставяне на социалната услуга „Обществена
трапезария”, финансиран от Министерството на
труда и социалната политика, Фонд „Социална
закрила”. Услугата стартира на 01.10.2014 година.
Целта на проекта е подобряване качеството на
живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица
и семейства на месечно подпомагане по реда и
условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане; лица с доказана
липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
самотно живеещи лица и семейства, получаващи
минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж
и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени
пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
скитащи и бездомни деца и лица. Приоритет
при подбора на бенефициети се даде на децата в
неравностойно положение и в училищна възраст.
За целта във всеки работен ден на одобрените
потребителите ще се предоставя безплатен топъл
обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб.
Живеещите на територията на град Белово лица
ще получават обяда си в сградата на Домашен
социален патронаж, като на лицата с увреждания
и трудно подвижните възрастни хора храната ще
се доставя по домовете. На всички лица, живеещи
в останалите населени места, храната ще се
доставя на място по домовете с два автомобила,
осигурени от община Белово. Проектът е със
срок 31.12.2014 година, като усилията, които
полага общинска администрация са в посока,
обществената трапезария да стане постоянна
дейност през 2015 година.

Приключи проект „Ефективна координация
и партньорство при разработване на Общински
план за развитие на Община Белово за
периода 2014-2020 година”-Договор № 13-13176/26.11.2013 г. Той се реализира с безвъзмездна
финансова помощ по оперативна програма
”Административен капацитет”, съфинансирана
от ЕС чрез Европейския социален фонд. Планът
е приет на сесия на ОбС Белово.

Оперативна програма „Административен капацитет“

ПРОЕКТ:
„Ефективна координация и партньорство при
разработване на Общински план за развитие на
Община Белово за периода 2014-2020 година”
Договор № BG0513-13-176/26.11.2013г.
Обща стойност на проекта: 76 965.78 лв.

Период на изпълнение: 26.11.2013г. - 26.10.2014 год.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се финансира от Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България.

В процес на реализиране е друг проект на общината
по ОПАК „Подобряване на професионалната
компетентност на служителите в община Белово”.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ е сключен на 4.08.2014 г. и е
на стойност 149 113 лв. Продължителността на
проекта е 12 месеца и ще приключи на 4.08.2015 г.
Община Белово
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С празнично настроение и с богата програма
бе открита новата учебна година и в СОУ ”Ал.
Иванов-Чапай”, гр. Белово, като отново найразвълнувани бяха първокласниците и техните
родители. За всички тях и за техните връстници от
другите две училища общината беше приготвила
подаръци-ученически пособия, необходими за
урочната им работа.

СЪБИТИЯ, ПРАЗНИЦИ,
ЧЕСТВАНИЯ.
Ремонти на училища и откриване на
новата учебна 2014/2015 г.

Училището в с. Сестримо отвори врати на
15.09.2014 г. съвсем обновено, неузнаваемо за
всички, много по–привлекателно за ученици и
учители. Един месец преди началото на учебната
година в училището започна ремонт. Класните
стаи бяха санирани, боядисани, дограмата
подменена, вратите–също. Сменена бе подовата
настилка, закупено бе ново обзавеждане-всеки
ученик с нова масичка и столче. Черните дъски
бяха заменени с бели във всяка класна стая.

Десетокласничка с награда от
национален ученически конкурс
Макар и с малко закъснение, защото при
награждаването нашият предишен брой беше
вече даден за печат, изказваме поздрави на
Деметрия Танева, една от наградените в
Националния ученически конкурс за есе, рисунка
и фотография, организиран от къщата музей
„Иван Вазов” в гр. Сопот и посветен на 164-тата
годишнина от рождението на Иван Вазов и 120тата годишнина от самостоятелното издание на
романа „Под игото”.
Конкурсът е част от Вазовите дни, които
традиционно се провеждат в родния град на
Патриарха на българската литература. В него се
включиха със свои произведения над 100 ученици
от страната. Десетокласничката от СОУ”Ал.
Иванов-Чапай” участва и победи с есето си по
темата „Моят поглед към българщината”.
В него тя развълнувано призовава „…Жалко е,
когато виждаме днес гордият български дух да
рови в кофите за боклук. Защото как да се гордее
един човек със страната си и с българското си
потекло, когато няма дори самочувствието, че
е човек. Не убивайте българския дух. Спасете
бъдещото поколение на България. За да бъдем
утре тук заедно!”

Извърши се ремонт и на покрива на училището.
Изградена е отоплителна инсталация с котел на
твърдо гориво.
Подобен ремонт бе направен и в ОУ”Отец
Паисий”, с. Мененкьово. Със средства от
общината е направен основен ремонт на покрива,
подменени са :улуци и водосточни тръби, чинове,
маси и бюра в класните стаи, поставена е табела
на училището. Ремонтирана е външната ограда
и спортните съоръжения. Направено е постно
боядисване на учебните стаи, освежаване на
цокъла и пода, като за това допринесе персоналът
с доброволния си труд.
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За призовото си място тя получи от
организаторите обработен като диамант кристал
с вграден образ на Иван Вазов и надписа „Не се
гаси туй, що не гасне”. Да й пожелаем и през новата
учебна година много успешни изяви.

Изнесен бе невероятен спектакъл с
продължителност до 22.30 часа в присъствието
на многобройна публика. Фестивалът приключи
с общо хоро от участници и зрители, извиващо се
през целия площад на с. Сестримо.
Целта на организаторите е да съхранят местните
фолклорни традиции, като имат амбицията
фестивалът да не се ограничи само в рамките
на проекта, а да се превърне в традиционен за
общината и да се провежда ежегодно.

С грижа за съхраняване на местните
обичаи и фолклор

На15.08.2014г.наплощадапред НЧ”Искра-1881”
в с. Сестримо се проведе “Фестивал на местните
културни обичаи, традиции, песни и танци”.
Той се реализира по проект “Фестивал на
местните културни обичаи, традиции, песни
и танци”, финансиран по мярка 323 “Опазване
и подобряване на селското наследство” от
Стратегията за местно развитие на “МИГБелово, Септември, Велинград” по Програмата
за развитие на селските районни 2007-2013 г., Ос
4 “ЛИДЕР”. Бенефициент на проекта е Сдружение
“Десислава”, с. Сестримо по договор за БФП №
36/3/3230090 от 20.08.2013 г.

Изяви на самодейците от групата
за автентичен фолклор „Тракийска
песен” при НЧ”Благой Захариев-1932”,
гр.Белово

Лятото на 2014 г. за дългогодишните самодейци от
Групата за автентичен фолклор “Тракийската песен”
при НЧ”Благой Захариев-1932г”град Белово с р-тел
г-жа Гена Ветренска премина със запомнящи се
участияв:регионалнияпевческифолклоренфестивал
“Ха надпей ме”,с. Левски-м.юли; традициония събор
надпяване “Атолука-2014”-м.август; „Празника на
шарената сол “, Бъта-2014”м.август; „Фестивал за
местни културни обичаи,традиции,песни и танци”,
с. Сестримо-15.08.2014; националния “Фестивал на
кешкека и народните умения”, село Радилово 2014”21.09.14 г.

Председателят на “МИГ–Белово, Септември,
Велинград” Цветан Котев откри фестивала, в
който се включиха 364 участници от Община
Белово и гости от Община Септември. Всички
фолклорни групи и състави получиха Плакет за
участие, Грамота, тениски и храна и напитки.
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За пореден път те доказаха своя опит и
любов към всичко българско. Запомнящи са
изпълненията на солистите на групата:Стефка
Говедарова, Лазарина Мангалова, Петрунка
Клисарова, на квартет”Росен”, както и на
младата певица Стоянче Григорова и най-вече
на най-малкия самодеец и наша надежда –
деветгодишния Николай Методиев.
За отдадеността и таланта на самодейците
говорят наградите, с които те се завръщат
от всяко свое участие. Изявите на групата се
осъществяват със съдействието и помощта на
община Белово.
8
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Във връзка с отбелязване на 140 години от
основаването на читалището в село Голямо
Белово самодейците при НЧ “Бл.Захариев-1932г”
взеха участие в празничния юбилеен концерт на
21.09.2014 г.

Отбелязване на 140-годишния юбилей
на НЧ”Тодор Каблешков-1874”

В своето тържествено слово кметът на
общината –инж. Варев, поздрави читалищното
настоятелство,
читалищните
дейци
и
жителите на селото с юбилея, като им пожела
все така да поддържат живи читалищните
традиции. Обръщайки се към присъстващите
представители на политически партии, инж.
Варев изрази очакване занапред държавата да
отделя по-голямо внимание на малките общини,
защото всичко, направено преди честването в с.
Голямо Белово, е само със средства на общината
и с труда на местните хора.

На 21.09.2014 г. на площада в с.Голямо Белово,
община Белово
се проведе тържествено
честване на 140-годишния юбилей на НЧ”Тодор
Каблешков-1874”. Във връзка с него община
Белово предприе строителни и ремотни
дейности в с. Голямо Белово: извърши се
основен ремонт на площада, на лятното и
зимното кино, на пенсионерския клуб и изцяло
обновена е сградата на читалището /ремонт
на покрив, боядисване на фасада, вътрешно
саниране, подмяна на дограма, монтиране на
парно отопление, подмяна на обзавеждането/,
което ще позволи тя да се използва пълноценно
целогодишно.
Домакини на юбилея бяха инж. Костадин
Варев-кмет на община Белово и председател на
организационния комитет, председателят на ОбС
Белово-Г. Генов, и Анна Кехайова-председател
на читалищното настоятелство. За тържеството
бяха поканени гости, като с присъствието
си уважиха празника: Райна Каблешкова
-родственица на Т. Каблешков и председател на
фондация”Тодор Каблешков, д-р Константин
Тренчев-президент на КТ”Подкрепа” и почетен
гражданин на Белово, Венко Цинцаров почетен гражданин на Белово, представители на
политически партии, общински съветници от
ОбС Белово, кметове на кметства и др.

По повод на юбилея бяха връчени отличия
от Министерството на културата и от Съюза
на народните читалища: плакет и грамота за
читалището и медал и грамота на Иван Бакаловбивш председател на читалищното настоятелство
и самодеец, и на Анна Кехайова-настоящ
дългогодишен председател на читалищното
настоятелство и ръководител на Групата
за автентичен фолклор. От Общината бяха
връчени Грамоти за принос към читалищното
дело на Иван Бакалов, Анна Кехайова и Росица
Терзиева. На изявени читалищни дейци бяха
връчени грамоти и плакети от Читалищното
настоятелство.
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След приключване на официалната част
честването продължи с концерт с участието
на състави към читалищата в населените
места от общината и гостите от Фолклорна
група „Мераклии”-гр.Септември., а в края на
тържеството публиката се включи заедно с
танцовите състави, извивайки кръшно хоро
върху новия площад на Голямо Белово.

Мероприятията, които протекоха, бяха
подходящи за подрастващото поколение. За наймалките това бе рисунка на тема „Аз и улиците
на моето населено място”. За по-големите имаше
занятие, запознаващо с правилата за безопасно
движение в населеното място. По-големите
ученици бяха запознати с правата на пътниците
в ЕС. Доброволци от Х клас на СОУ”Ал. ИвановЧапай”, облечени със светлоотразителни
жилетки, патрулираха заедно с униформени
служители на УП-Белово.

Eвропейска седмица на мобилността в
община Белово /16.09-22.09.2014 г./

Община Белово отбеляза седмицата на
мобилността във всички свои учебни заведения,
като децата и учениците бяха запознати с
мобилността, която е от значение за нашето
качество на живот и устойчив градски транспорт.

Инициативата „В града без кола” се отбеляза
на 19 септември (петък), с ограничен достъп
на моторни превозни средства на ул. „Тодор
Каблешков” в град Белово.

Среща на библиотекарите и секретарите
на читалищата в общината

„Градовете и селата са машини за живеене и ние
всички трябва да потърсим начин да ги пригодим
за нас. Тази година Седмицата на мобилността
набляга на това как да направим населените
места годни за живот с пространства за хората”.
Това казва г-н Янез Поточник – Комисар по
околната среда към ЕК в подкрепа на обявеното
мото на кампанията „Нашите улици, нашият
избор”, което има за цел да насърчи хората да
създадат населеното си място, така, че да живеят
с радост в него.
10

На 30.09.2014 г. НЧ”Тодор Каблешков стана
домакин на провеждащата се ежемесечно среща
на библиотекарите и секретарите на читалищата.
Обновената сграда на читалището в с. Голямо
Белово посрещна своите гости, които останаха
впечатлени от ремонта. На срещата присъстваше
г-жа Нина Коцева-методист в Регионалната
библиотека в Пазарджик, която запозна
присъстващите с новите изисквания, свързани
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Поклон пред паметта на героя

с дейността на библиотеките и библиотекарите.
Обсъдени бяха предстоящите задачи.

На 10.Х.2014 г. населението на с. Дъбравите
отбеляза 70-годишнината от гибелта на командира
на ХХХVІ чепински полк- Александър ИвановЧапай”, загинал със смъртта на храбрите във ІІ
световна война. Времето го отдалечава от нас, но
ликът му, запечатан на кинолентата, продължава
да грее и буди съвестта ни, показвайки как човек
може да се издигне над дребнотемието и да
надскочи маловажното от ежедневието.
На честването присъстваха кметът на община
Белово, инж. К. Варев, председателят на ОбС
Белово-Г. Генов, и служители на общинска
администрация. На фона на кинокадрите,
запаметили образа на Чапай, кметът на селотог-жа М. Цоклинова, припомни жизнения път
и саможертвата на героя. Минутата мълчание
и поднесените венци и цветя бяха израз на
признателността на присъстващите. Зарята,
озарила небето над Дъбравите, отбеляза края
на тържествената част, която бе последвана от
богата програма, включваща участието на местни
състави и Фолклорен ансамбъл-Пазарджик.

Проява на внимание към възрастните хора
И тази година на 1 октомври община Белово
не пропусна да поздрави хората от Третата
възраст по повод на Международния ден на
възрастните хора. Представители на общинска
администрация гостуваха на пенсионерските
клубове в населените места, за да поднесат
поздравителен адрес от името на кмета на
общината Костадин Варев. Всеки клуб получи
по 100 лв., които членовете да решат как да
използват. Особено внимание бе оказано на найвъзрастните жени и мъже в селата и в гр.Белово,
които бяха посетени по домовете им и почетени
с малък подарък.

Участниците в Доброволното
формирование „Община Белово” получиха
служебни карти и предпазно облекло

На 13.11.2014 г., кметът на община Беловоинж. К.Варев, връчи на седемте членове от
сформираното доброволно формирование
в общината униформи и служебни карти
за работата им като доброволци. В своето
приветствие той ги поздрави за решението
11
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на доброволното формирование ще могат да се
включват в спасителни акции и да изпълняват
основни дейности по защита на населението:
предупреждение, изпълнение на неотложни
мерки за намаляване на въздействието,
оповестяване,
спасителни
операции,
ограничаване и ликвидиране на пожари,
операции по издирване и спасяване, извършване
на
неотложни
аварийно-възстановителни
работи, оказване на първа долекарска помощ на
пострадали при пожари, бедствия и извънредни
ситуации и други операции, свързани със
защита.

им да участват в предотвратяването или
овладяването на бедствия, пожари и извънредни
ситуации. На мероприятието присъстваха инж.
К.Пипонков-началник РС ПБЗН, Г. Поюковинспектор ДПК и ПД РС ПБЗН, Ст. Стоиловначалник УП Белово, Ненка Тодорова-директор
на дирекция ФСДУСАО и главен счетоводител в
община Белово, Цветозара Блажева-директор на
дирекция ЕПХПУТ в община Белово.

Със заповед на кмета на общината бяха
определени за ръководител на формированието
Стелиян Хараланов и за заместник-ръководител
Станислав Танев. Защитното облекло на
доброволците включва летен и зимен костюм
с надпис ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩИНА БЕЛОВО и специални обувки. На
всички участници е направена и застраховка
живот. Средствата за тях са осигурени от
Министерството на финансите- по 1 200 лв. на
човек, като 7 000 лв. са за облеклото.

Уважаеми граждани на община Белово,
Информационният бюлетин е отворен
за Ваши предложения, въпроси и сигнали.

КОНТАКТИ
Гр. Белово 4470
Ул.”Орфей” №”А
03581/ 27 73
Fax.: 03581/ 27 70
E-mail: kmet@belovo.eu
www.belovo.eu

Доброволците преминаха през петдневно
обучение как да действат в случай на бедствия или
аварии, проведено от служители на РС по ПБЗН в
гр.Белово, съгласно учебна програма, включваща
два модула-„Пожарно-аварийна безопасност”
и „Действия при бедствия и аварии”.Предстои
провеждане на модул „Оказване на долекарска
помощ”. С получените знания и умения членовете
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