
Приключи кампания-
та „Дари празник на баба 
и дядо“ под патронажа на 
кмета на община Белово 
— инж. Костадин Варев. 
Събраните даренията, под 
формата на парични сред-
ства и хранителни проду-
кти, са на стойност 1224 лв. 
В благотворителния базар 
най-активно се включиха 
НЧ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий-1927“ гр. Белово, НЧ 
„Тодор Каблешков-1874“ 
с. Голямо Белово, пенси-
онерски клуб — с. Голя-
мо Белово, пенсионерски 
клуб — с. Сестримо и 
Дневен център за деца с 
увреждания-гр. Белово. Те 
осигуриха за базара ръчно 
изработени великденски 
сувенири и вкусно пригот-
вени кулинарни гозби.

Първата награда във 
Великденската томбола 
спечели Елка Атанасова от 
кв. Mалко Белово, а други-
те две отидоха в с. Дъбра-
вите при Боряна Панова и 
Силвана Грозданова.

Набраните средства 
бяха преведени по откри-

тата дарителска сметка и 
се върнаха в община Бело-
во под формата на ваучери 
за хранителни продукти 
от 20 лв. Ваучерите бяха 
раздадени по списъци, 
предоставени от НОИ, на 
най-нуждаещите се въз-

растни хора, които не са 
получили великденска 
надбавка. 

Добрите дела нямат 
име, пол и възраст - те са 
мерило за нашата човеч-
ност!

Уважаеми учители 
и ученици,
просветни 

и културни дейци,
скъпи жители 

на община Белово,

24 май – Денят 
на българската про-
света и култура и на 
славянската писме-
ност е най-светлият и 
най-българският праз-
ник за всички нас!

Всяка година на 
този ден тържествени-
те слова „Върви, народе 
възродени…“ ни връщат назад във времето, за да 
си спомним светите личности на братята Кирил 
и Методий-създателите на българската азбука, на 
българската писменост и книжнина.

На този ден всеки българин отправя поздрав 
към своите учители, към хората на духа и просве-
щението, към всички, които възпитават и градят 
духовността на нацията ни!

Нека да им пожелаем здраве, бъдещи творчески 
и професионални успехи.

Искам да поздравя с постигнатите успехи всич-
ки ученици от училищата, школите, детските гра-
дини и всички читалищни дейци и самодейни гру-
пи на територията на община Белово и да им бла-
годаря за влагания труд, постоянство, за вдъхнове-
нието и дръзновението, с които прославят името 
на община Белово по целия свят.

На нашите зрелостници от Випуск 2016 желая 
да се трудят усърдно, за да сбъднат мечтите си и да 
не забравят, че те са бъдещето на нашия град и той 
има нужда от тях за успешното си развитие.

Честит празник на всички, които обичат и це-
нят  българското!

инж. Костадин Варев - Кмет на община Белово 
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Община Белово за 
първи път е със запор 
на сметките, което сил-
но затруднява работата 
и изпълнението на ин-
вестиционната политика 
на Oбщината. Решение-
то от февруари 2016 г. за 
осигуряване на кредит се 
дължи на проблема със 
запора върху сметката на 
общината от месец юни 
2015 г. Ситуацията е в ре-
зултат на проблемите, на-
следени по изпълнението 
на проект от 2006-2008 г., 
за който пълна проверка 
през 2009 г. е осъществи-
ла Агенция за държавна 
финансова инспекция - 
София. 

Проектът е стартирал 
с идеята за цялостно без-
възмездно финансиране 
по програма САПАРД 
през 2006 г. и касае про-
ект: ”Изграждане на ка-
нализация за битово-фе-
кални отпадни води и 
дъждовни отпадни води 
в с. Аканджиево”. Между 
община Белово и ДФ,,Зе-
меделие“ е сключен До-
говор 2322/25.10.2006 
г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по Програма 
САПАРД. Проверката на 
финансовата инспекция 
е приключила през 2009 

г. с Доклад за извършена 
финансова инспекция – 
София и е проследила ця-
лостното изпълнение на 
проекта. Констатациите 
на проверката, предста-
вени в доклада отразяват 
и проблемите в хода на 
изпълнението му. Всичко 
това довежда до неизпла-
щането на средства от ДФ 
,,Земеделие“ към община 
Белово в продължение на 
пет години, през които се 
извършват проверките. 
През този период фир-
мата изпълнител също не 
получава договорираните 
средства.

Какви са фактите 
и констатациите в до-
клада, направен от про-
веряващия експерт от 
АДФИ: 

През 2006 г. общи-
на Белово кандидатства 
за безвъзмездна помощ 
по програмата с проект: 
,,Изграждане на канали-
зация за битово-фекални 
отпадни води и дъждовни 
отпадни води в с. Акан-
джиево“. Със сключения 
анекс от 16.04.2008 г. е 
определен окончателни-
ят размер на субсидия-
та /финансовата помощ/ 
за община Белово – тя е 
1  640  448 лв. без ДДС, в 
т.ч. субсидия от ЕС — 1 

233 726 лв. и субсидия 
от държавния бюджет — 
410  112 лв. Анексът не 
предвижда собствено 
участие на Общината в 
общия размер на инвес-
тиционните разходи.

Окончателният раз-
мер на инвестиционни-
те разходи за обекта е 
1 640 448 лв. без ДДС, в т. 
ч. за изграждане на кана-
лизация в с. Аканджиево 
—1 604 848 лв. и за строи-
телен надзор — 35 600 лв. 
без ДДС.

С обявлението и ре-
шението на обществената 
поръчка, подписано от 
Васил Атанасов – кмет, не 
е определена стойността 
на обществената поръчка, 
съгласно сключения дого-
вор с ДФ ”Земеделие“ за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по програма САПАРД. 
Съгласно одобрената от 
възложителя документа-
ция — в раздел VII ”Ука-
зания към кандидатите и 
изисквания към оферти-
те по процедурата”, сред-
ствата по изпълнение на 
поръчката ще се предос-
тавят по одобрено фи-
нансиране по програма 
САПАРД.

Възложителят не е по-
сочил в документацията 

за обществена поръчка 
максималния бюджет за 
финансиране на обекта, 
определен с т. 4.26 от до-
говор №2322/24.10.2006 г. 
за предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ по програма СА-
ПАРД, сключен с ДФ ”Зе-
меделие“.

Сключеният договор, 
в резултат от проведена-
та процедура, включва 
всички предложения от 
офертата на участника, 
въз основа на които е оп-
ределен за изпълнител, в 
т.ч. стойност на догово-
ра — 2  454 139.93 лв. без 
ДДС, срок на изпълнение 
на договора — 150 кален-
дарни дни, съгласно ли-
неен календарен график 
и гаранционен срок за из-
пълнените работи — 120 
месеца, считано от датата 
на въвеждане на строи-
телния обект в експлоата-
ция, с което са изпълнени 
разпоредбите на чл. 41, 
ал. 2 от ЗОП.

Съгласно сключения 
договор за изпълнението 
на обществената поръчка 
от кмета Васил Атанасов, 
обектът ще се финансира 
по САПАРД със сумата 
от 1  604  848 лв. без ДДС 
и съфинансира от общи-

ЕДНОГОДИШЕН ЗАПОР 
НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ

1. Обновени ще бъдат 
три блока по Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност. До 

момента това са блоковете 
с подписаните договори 
за финансиране в Банка-
та и от Областния упра-
вител. Сдружението на 
собствениците в тези три 
блока беше подпомогна-
то от администрацията в 
подготовката на нужните 
документи и ето че про-
цедурата е факт. Община 

Белово вече има сключени 
договори за целево фи-
нансиране по Национал-
на програма за енергийна 

ефективност и за трите 
заводски блока. След про-
ведена обществена поръч-
ка по ЗОП, беше избрана 
фирма, която да извърши 
енергийно обследване и 
заснемане. Бяха изготве-
ни технически паспорти 
и на 3-те жилищни блока. 
Постъпиха оферти от 6 
фирми, които ще се със-

тезават за извършаване 
на дейностите по ремонта. 
Спазвайки процедурата, 
кметът и определената ко-

мисия ще разгледат офер-
тите, като до края на ме-
сец юни се очаква да има 
избрани изпълнители, за 
да започнат ремонтните 
дейности.

Надяваме се, че жи-

веещите в останалите 
блокове, към които об-
щината отправи покана, 
ще се възползват от тази 

възможност. Общината 
ще помага на заинтересо-
ваните и живущите във 
всички останали жилищ-
ни блокове на гр. Белово 
както при подготовката 

12 НОВИ ПРОЕКТА СА В ХОД 
И СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО

(продължава на стр.2)

(продължава на стр.3)

„Дари празник на 
баба и дядо“ 



Актуално стр.2
на Белово със сумата от 
849  291.93 лв. без ДДС, 
или всичко 2  454  139.93 
лв. без ДДС. Сумата от 
849  291,93 лева не е била 
предвидена в бюджета на 
община Белово нито към 
2006 г., нито към 2007, 
нито към 2008 г. за плаща-
не. Общински съвет Бело-
во не е бил информиран, 
че общината ще има тако-
ва задължение за плаща-
не със собствени средства 
през нито една от тези го-
дини. Сключеният с „Рай-
комерс Конструкшън“ 
АД — гр. София договор 
не съответства по стой-
ност и на одобрения по 
САПАРД проект и склю-
чения договор и анекси с 
ДФ ”Земеделие“ за осигу-
ряване на безвъзмездна 
финансова помощ, съ-
гласно които общият раз-
мер на одобрената инвес-
тиция за изграждане на 
обекта и 1 604 848 лв. без 
ДДС, като не се предвиж-
да съфинансиране от об-
щ ина Белово. Възложени-
те с договора количества 
и видове СМР за изпъл-
нение на обществената 
поръчка не се различават 
от тези по количествената 
сметка, представляваща 
част от одобрения проект, 
за който ДФ ”Земеделие“ 
е определил максимален 
бюджет за финансиране 
— 1 604 848 лв. без ДДС.

По бюджета на общи-
ната за 2007 г., приет с 
Решение №459/12.03.2007 
г. на Общински съвет, 
гр. Белово не са предви-
дени бюджетни кредити 
за финансиране на капи-
талови разходи за обект: 
„Изграждане на канали-
зация за битово-фекални 
отпадни води и дъждовни 
отпадни води в с. Акан-
джиево“. В приложения 
към Решението, поиме-
нен списък на капитало-
вите разходи за 2007 г., е 
предвидено да се извър-
шат капиталови разходи 
само за строителен и ав-
торски надзор за обекта, 
на стойност 12  000 лв., 
финансирани за сметка на 
други източници. С Реше-
ние № 568/30.08.2007 г. на 
Общински съвет, гр.Бе-
лово е приета промяна 
на поименния списък за 
капиталови разходи за 
2007 г., като актуализа-
цията не засяга конкрет-
ния обект и не променя 
първоначално утвърде-
ните средства за него. По 
бюджета на общината за 

2008 г., приет с Решение 
№9/17.04.2008 г. на Об-
щински съвет - гр. Белово, 
последно актуализиран с 
Решение №166/29.12.2008 
г. на Общински съвет 
- гр. Белово, са предви-
дени бюджетни кредити 
за капиталови разходи 
за същия обект на обща 
стойност 3  017  413 лв., 
в т.ч. финансиране със 
собствени средства — 15 
000 лв. и др. финансиране 
— 3 002 413 лв.

Кметът на община 
Белово — Васил Атана-
сов, в качеството си на 
възложител на обществе-
на поръчка за строител-
ство, на 03.09.2007 г. не е 
прекратил с мотивирано 
решение възложената с 
Решение №20/04.07.2007 
г. процедура — откри-
та процедура по реда на 
ЗОП, при наличие на ос-
нование за това — всички 
оферти, отговарящи на 
предварително обявените 
от възложителя условия 
надвишават финансо-
вия ресурс, който той 
може да осигури, с което 
е нарушил чл. 39, ал. 1, т. 
3 от ЗОП.

Проектът е изпълнен 

и отчетен през май 2008 
г. в мандата на кмета Куз-
ман Маринов. Проектът е 
отчетен само за осигуре-
ното финансиране от ДФ 
,,Земеделие“, тъй като за 
сумата, която е над одо-
брената от фонда община 
Белово, няма наличен фи-
нансов ресурс, за да раз-
плати тези средства.

Проверката на служи-
тели на ДФ ,,Земеделие“ 
през август 2008 г. уста-
новява, че има повече из-
пълнени работи, за които 
липсват представени до-
кументи в ДФ ,,Земеде-
лие“.

Мотивите, описани 
в отказа за изплащане 
на финансовата помощ 
са, че при извършена на 
07.08.2008 г. проверка на 
място, община Белово е 
представила допълни-
телни Актове, обр. 12 с 
различно съдържание, 
с тези, представени със 
заявката за плащане, т.е. 
отказът за плащане на 
средства е породен от 
неяснотата и липсата на 
коректна информация, 

представена в ДФ ,,Земе-
делие“. Липсва и плащане 
за поетия ангажимент за 
съфинансиране от общи-
на Белово на стойност 
849 291,93 лв. по договор, 
за което проверяващата 
констатира по докумен-
ти неизпълнена работа в 
по-малко от заложените 
по договора СМР /Строи-
телно-монтажни работи/, 
описани по вид и количе-
ство в справка от общи-
ната, на обща стойност 
704  078.25лв. Едва през 
март 2009 г. се оформя акт 
за извършена работа и тя 
е за половината от тази 
сума. Актът е подписан 
след щателна проверка 
на работата на фирмата 
от инвеститорския кон-
трол на община Белово. 
Изпълнени са по-малко 
от заложените по догово-
ра СМР, описани по вид 
и количество в същата 
справка, на обща стой-
ност 704 078.25лв.

Отказът за плащане на 
фонда е за 802 424 лв. без 
ДДС, т.к. не са установени 
и други налични разходо-
оправдателни документи 
във връзка със завършени 
и изпълнени по договора 

СМР за сметка на дого-
вореното съфинансиране 
за община Белово, както 
и реализирани плащания 
от общината до размера 
на договореното съфи-
нансиране на стойност 
849 291.93 лв. без ДДС.

Извършената провер-
ка е показала, че са нали-
це несъответствия с одо-
брения проект по програ-
ма САПАРД, изразяващи 
се в количествени и стой-
ностни различия между 
договорени и фактически 
извършени и приети 
СМР. Община Белово не 
е документирала и раз-
плащала извършени СМР 
по одобрения проект за 
своя сметка, в резултат 
на което не е изпълнен 
сключеният на 24.09.2007 
г. договор, в резултат от 
проведената процедура за 
възлагане на обществена 
поръчка и възлизащ на 
стойност 2  454  139.93 лв. 
без ДДС.

Действително извър-
шените разходи по одо-
брения проект са на обща 
стойност 1  640  444.22лв.

без ДДС, от които 
1 604 844.22 лв. са за СМР 
на обект: „Изграждане 
на канализация за бито-
во-фекални отпадни води 
и дъждовни отпадни води 
в с.Аканджиево“ и 35 600 
лв. без ДДС за извършва-
не на независим строи-
телен контрол на обекта. 
Парите, които са поиска-
ни от кмета Кузман Ма-
ринков за съфинансиране 
на проекта от Министер-
ство на финансите, не са 
били подкрепени с до-
кументи за извършената 
работа, не са документал-
но обосновани и реално 
извършени от община 
Белово – извършването 
на тези разходи не е доку-
ментирано със съответни 
разходооправдателни до-
кументи, в т.ч. протоколи 
за завършени и приети 
СМР, обр. 19 и фактури на 
стойност — над одобре-
ната от ДФ „Земеделие“ 
сума за финансиране на 
разходите по проекта — 
1 640 444.22 лв. без ДДС. 
Община Белово е поиска-
ла допълнителни средства 
от държавния бюджет, 
без да документира и до-
каже обективна необхо-

димост от тези средства. 
Съгласно т. 1.3. от раздел I 
„Предмет на договора“ от 
сключения на 01.04.2008 
г. договор, относно опре-
делянето на лимит за вре-
менни безлихвени заеми 
от централния бюджет 
за финансиране на раз-
ходите, осигуряването на 
разликата между размера 
на предоставения заем и 
пълния размер на инвес-
тицията, е задължение на 
община Белово.

Основната причина за 
искане на допълнителни 
средства от държавния 
бюджет е, че единият от 
договорите – договорът 
от 24.09.2007 г., сключен 
между община Белово и 
„Райкомерс Конструк-
шън” АД, гр. София и 
възлизащ на стойност 
2  454  139.93 лв. без ДДС, 
превишава максимално 
определения бюджет за 
провеждане на процеду-
ра и допустимите разходи 
за финансиране на про-
екта от ДФ „Земеделие“. 
Със сключения договор 
е предвидено съфинан-

сиране на обекта от об-
щина Белово на стойност 
849 291.93 лв. без ДДС, без 
общината да разполага с 
реално осигурен собст-
вен финансов ресурс за 
поемане на задължението 
към изпълнителя.

Във връзка с ценовото 
предложение на избрания 
за изпълнител „Райко-
мерс Конструкшън” АД, 
гр. София, възложителят 
е сключил договора за 
изпълнение на общест-
вената поръчка, като е 
предвидил да се извър-
шат допълнително не-
предвидени разходи, на 
стойност — 202  635.41 
лв. без ДДС. Включва-
нето на непредвидени 
разходи по договора, без 
детайлно определяне на 
отделните видове СМР и 
технологията на тяхното 
изпълнение, изкустве-
но е завишила реалната 
стойност на инвестици-
ята, което констатира 
проверяващия от АДФИ. 
Инвестицията реално е 
извършена в рамките на 
одобрената финансова 
помощ от ДФ „Земеде-
лие“. Същата възлиза на 
стойност 1 640 444.22 лв. 

без ДДС и е изпълнена в 
определения с договор № 
2322/24.10.2006 г. срок – 
не по-късно от 30.05.2008 
г., но за останалите из-
вършени работи липсват 
документи към 05.2008 г. 
и те не са представени и 
в ДФ ,,Земеделие“. Обек-
тът, предмет на проекта, 
финансиран по програ-
ма САПАРД, е завършен 
окончателно на 29.05.2008 
г. и е получил Разрешение 
за ползване от РДНСК, 
гр. Пазарджик №ДК-07-
24/29.05.2008 г., което е 
преди определения краен 
срок.

Какви са фактите 
и констатациите в 
докладите, направени 
окончателно от ДФ ,,Зе-
меделие“:

След петгодишни про-
верки, на 12.06.2012 г. ДФ 
,,Земеделие“ разплаща по 
този проект като обос-
новава своето частично 
плащане по следния на-
чин: ,,След извършаване 
на всички администра-
тивни проверки и такива 
на място преди плащане, 

е изчислена стойността 
на реално изпълнените 
СМР, доказани с пред-
ставените във фонда 
документи, приложени 
към заявката от 05.2008 г. 
Съгласно проверката на 
фонда сумата възлиза на 
1  527  899,98, което про-
центно предствлява 67,86 
процента от цялата ин-
вестиция /обща сума по 
подписан от община До-
говор с фирма ,,Райкомер 
Конструкшън“ АД /спря-
мо одобрена субсидия от 
фонда е: 1 527 899,98/ 2 
251  504,52 лв . Съгласно 
ангажимента за 100% из-
пълнение на договора, на-
лице е неизпълнение, за 
което фонда не е бил уве-
домен надлежно. 67,86% 
се равнява изпълнението 
на общината по догово-
ра с фонда, поради което 
фонда не изплаща на об-
щината сума от 515 777,47 
лева субсидия. Освен 
това сумата за съфинан-
сиране и акта за частта 
от СМР са в размер на 35 
577,40 лева без ДДС. На 
28.03.2013 г. фирма ,,Рай-
комерс Конструкшън“ АД 
внася искова молба в Ок-
ръжен съд - Пазарджик, 
за тези суми и печели 
делото на две инстанции 
– ПОС и Апелативен съд 
– Пловдив, и налага запор 
на сметките на община 
Белово на 10.06.2015 г. за 
задължение, достигащо 
до 1 330 000 лева /главни-
ца, лихва, адвокатски хо-
норари и др./.

Въпреки многократ-
ните лични срещи, в пе-
риода 2011-2012 г., на 
Кмета инж. Костадин 
Варев и представяне на 
допълнителни пояснения 
и документи пред Ми-
нистър Томислав Дончев, 
Изпълнителният дирек-
тор Румен Порожанов, 
Зам.-изпълнителния ди-
ректор — Капитанов, 
фондът отстоява своята 
позиция. За да има пре-
разглеждане и плащане е 
необходимо и предстои 
община Белово да води 
дело срещу държавен 
фонд ,,Земеделие“. Към 
днешна дата това са не-
предвидени за общината 
разходи, за които един-
ственото решение е кре-
дит, т.к фирмата не желае 
да подпише споразумение 
за разсрочено плащане с 
община Белово, въпреки 
неколкократните срещи 
между двете страни.

ЕДНОГОДИШЕН ЗАПОР 
НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ

(продължава от стр.1)

Белово отбеляза 140 години от избухването 
на Априлското въстание

Белово отбеляза 140-та 
годишнина от избухването 

на Априлското въстание с 
две изложби в сградата на 

Музейна сбирка „Атанас 
Хрисчев”.

Гостите на събитие-
то: инж. Костадин Варев 
- кмет на община Белово, 
представители на Общин-
ска администрация, ди-
ректори на институции и 
жители на общината, бяха 
посрещнати с топла питка 
от Женска певческа група 
към НЧ „Тодор Каблешков 
-  1874“, която поздрави 
присъстващите с възрож-
денски песни. 

Фотодокументалната 
изложба „Памет”, посве-
тена на волята и куража 
на въстаналите селища в 
югозападната част на ІV-
ти Революционен окръг с 
център с. Голямо Белово, 
разказва за събитията. 

Изложбата от живо-
писни платна „Април-
ското въстание в образи” 
представя пред жителите 
и гостите на Белово 11 
платна на известни худаж-
ници, между които проф. 

Гюдженов, проф. Коюм-
джиев, П. Бабачев и др., в 
залата бяха експонирани и 

част от оръжията на въс-
таници от Голямо Белово.



Актуално стр.3

за сключване на договор, 
така за тяхното саниране 
на последващ етап.

2. От 2008 г. досега не 
беше довършено доиз-
граждането на водопро-
вода в кв. Малко Белово. 
Общинска администра-
ция подготви нов проект, 
като предвиди за основен 
ремонт помпената стан-
ция и довеждащите водо-
проводи. Така се защити 
искането на община Бело-
во, а след одобрението на 
Предприятието за упра-
вление на дейностите по 
опазване на околната сре-
да (ПУДООС), стартира 
процедура за изпълнител: 
„Зониране и реконструк-
ция на вътрешна водопро-
водна мрежа в кв. Мал-
ко Белово – II етап“ ID: 
00112-2016-0002.

3. Общината защити и 
втори проект, който е за 
извършване на строител-
ни работи по инвестицио-
нен проект: «Реконструк-
ция и подмяна на вътреш-
на водопроводна мрежа 
- гр. Белово — I и II етап“.

Ремонтът на водопро-
водната мрежа ще започне 
с първи етап, който об-
хваща: „Основен ремонт 
на водопроводната мрежа 
по бул. „Юндола“ и Главен 
клон I: начало: ул. «Ра-
ковска» след о.т. 10 през 
о.т. 19 о.т. 530, о.т. 486, 
о.т. 30; паркинг; о.т. 486 
ул. „Климент Охридски“ 
през о.т. 70, о.т. 71 - о.т. 
168, ул. „Тодор Каблеш-
ков“ през о.т. 146, о. т. 155 

о.т. 135 - о.т. 133 ул. „Ор-
фей“ през о.т. 186, о.т. 185 
- край: същ. шск на бул. 
«Освобождение» след о.т. 
249; ID: 00112-2016-0004. 
Проектите стартират с 
одобрението на Предпри-
ятието за управление на 
дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДО-
ОС);

4. Общината е член 
на Сдружението за От-
падъци, в което членуват 
всички общини в област 
Пазарджик (без общ. Па-
нагюрище и общ. Стрелча, 
които са с отделно депо за 
отпадъци). Водеща е об-
щина Пазарджик.

Изискванията на евро-
пейските закони налагат 
да се използва едно депо 
за отпадъци, а депото в 
село Дъбравите трябва да 
бъде затворено след 2017 
г. За тази цел е нужно да 
се направи пълната му 
рекултивация. Проектът 
е изготвен от Общинска 
администрация. Целта е, 
освен рекултивация на 
терена, да се изгради сепа-
рираща и компостираща 
инсталация, а също така 
да се намали количество-
то отпадъци, за което ще 
плащаме пари за депо-
ниране на регионалното 
депо, намиращо се в село 
Алеко Константиново. 
Финансиране за тези дей-
ности ще се търси от ДБ 
чрез ПУДООС. Всички 
тези действия са насо-
чени към привеждане в 
съответствие с норматив-
ната база на българското 
законодателство, както и 

изпълнение на изисква-
нията на Европейската ко-
мисия, с цел да се намалят 
до минимум количествата 
на депонирани и транс-
портирани отпадъци, за 
да не се плащат по-високи 
такси.

5. Продължава дей-
ността по ремонта и обно-
вяването на тротоарните 
настилки в по-голямата 
си част по бул. „Освобож-
дение“ и частично по бул. 
„Юндола“. В обособените 
тротоарни пространства 
бяха засадени дръвчета от 
вида „японска вишна“ и 
„кълбовиден явор“. Наме-
ренията на община Белово 
са работата да продължи 
поетапно и да се обновят 
всички тротоарни настил-
ки по двата булеварда.

6. Община Белово ра-
боти и подготвя проекти, 
с които да кандидатства 
и през този програмен 
период 2014 — 2020 г. по 
ПРСР (Програмата за 
развитие на селските ра-
йони). Ще се възложат и 
изготвят Технически про-
екти за рехабилитация и 
реконструкция на почти 
6 километра улици в град 
Белово и всички отсечки 
от общинската пътна мре-
жа на община Белово.

7. За читалищните 
сгради по населени мес-
та, на община Белово ще 
предстои кандидатстване 
по ПРСР, като средствата 
ще са за основен ремонт. 
Изготвени са технически-
те проекти за читалищата 
в селата Момина клисура, 
Аканджиево и Габровица. 

Предстои да се възложат 
и изготвят проектите и за 
останалите читалища в 
населените ни места.

8. През месец март от 
обилните валежи се свле-
че част от пътя в село 
Сестримо. Комисия от 
областна администрация 
и Община Белово пред-
приеха действия. Изготви 
се преписка и докладна 
до Министър Бъчварова, 
за отпускане на средства 
за ремонт на пътя и ук-
репване на свличащия се 
участък. Изготви се идеен 
проект и се обяви проце-
дура за избор на изпълни-
тел за инженеринг — про-
ектиране и изпълнение на 
дейностите по аварийно 
възстановяване и укреп-
ване. Очаква се заседание 
на Междуведомствената 
комисия към МС през ме-
сец юни.

9. Всяка година кмет-
ствата представят свои-
те проекти по програма 
„За чиста околна среда 
— 2016“ пред Предпри-
ятието за управление на 
дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДО-
ОС). През 2016 г. за фи-
нансиране е одобрен про-
ектът на кметство с. Сес-
тримо, като с предвидени-
те средства ще се обнови 
изцяло кътът за отдих, ще 
се поставят нови детски 
и спортни съоръжения в 
отредения за тази идея те-
рен.

10. Вече приключи 
санирането на сградата 
на общинската админи-
страция. Проектът, който 

осигури средствата, бе за 
прилагане на енергий-
но-ефективни мерки, с 
цел намаляване на енерго-
потреблението в сградата.

11. За радост на малчу-
ганите и техните майки, 
на алеята „Юрий Гагарин“ 
в кв. „Разсадника“ — Бе-
лово, се монтира ново 
детско съоръжение, про-
ектирано от ландшафтния 
архитект Снежка Карато-
тева. Детското съоръ-
жение е с наименование 
„Фантастичната гора“ и е 
нова, интересна и забавна 
атракция за малчуганите. 
С него броят на новоиз-
градените детски площад-
ки на територията на об-
щина Белово се увеличи и 
вече имаме 10 детски пло-
щадки, в които децата се 
радват на възможността 
да играят и общуват. Само 
в град Белово новите дет-
ските площадки и кътове 
за отдих са 5 броя, като в 
кв. „Разсадника“ са 2 (зад 
пенсионерския клуб и на 
алеята „Юрий Гагарин“), в 
кв. „Лъките“ е една, на за-
водските жилищни блоко-
ве – 1, на пл. „Освобожде-
ние“ – 1 (пред кафе-апери-
тив „Сити“). По населени 
места броят им е също 5: 
в с. Голямо Белово – 1, в с. 
Дъбравите – 1 (в парка), в 
с. Сестримо – 1 (в центъ-
ра), в с. Мененкьово – 1, в 
с. Момина клисура – 1.

12. Активно се из-
ползват и нов ите спортни 
площадки. В общината се 
изградиха седем, като три 
са в гр. Белово (две в кв. 
„Разсадника“ — спорт-

ната зала и на „Сгурия-
та“ и една в училището). 
Спортната площадка в 
местността „Сгурията“ 
предоставя възможност 
за игра на тенис на корт. 
Първите спортни площад-
ки бяха изградени в дво-
ра на СОУ „Александър 
Иванов – Чапай“ в град 
Белово и в с. Голямо Бело-
во. Поетапно се изградиха 
спортните площадки със 
съответните съоръжения 
в с. Мененкьово, с. Малко 
Белово и в с. Сестримо. 
Спортните площадки и 
съоръжения се използват 
ежедневно, не само от деца 
и младежи, но и от всички 
жители на общината.

13. Домът за възраст-
ни в с. Дъбравите напра-
ви вече една година. Той 
дарява спокойствие на 
самотни хора, пожела-
ли грижа от общината 
и от персонала на Дома. 
От май месец в него вече 
има асансьор. Това е една 
от социалните услуги в 
общината ни, а Домът за 
деца с увреждания функ-
ционира повече от пет го-
дини.

14. От 16.05.2016 г. до 
30.09.2016 г. Общината 
осигурява и безплатен 
топъл обяд за 200 жители 
на община Белово. Об-
ществената трапезария 
стартира дейността си по 
Оперативна програма за 
храни и/или основно ма-
териално подпомагане. 
ДСП (Домашен социален 
патронаж) се грижи за 
храната на още над 250 чо-
века от общината.

12 НОВИ ПРОЕКТА СА В ХОД И СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ 
ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО

(продължава от стр.1)

Кметът на община Бе-
лово-инж. Костадин Ва-
рев и общинска админи-
страция бяха домакини 
на скромно тържество по 
повод 130-та годишнина 

на Пазарджишкото воен-
но окръжие. По случай 
отбелязването на юбилея 
Военно окръжие ІІ степен- 
Пазарджик осъществи 
програма, която включ-
ваше провеждането на 
автопоход от личния със-
тав под наслов „По стъп-
ките на Воинската слава“. 

Маршрутът на похода пре-
мина и през нашия борче-
ски град Белово. Участни-
ците в автопохода, гости 
на тържеството: подпол-
ковник Емил Колегов /

началник на Военно ок-
ръжие ІІ степен гр. Пазар-
джик/, ОР подполковник 
Христосков /председател 
на Областната организа-
ция на съюза на офицери-
те и сержантите от запаса 
и резерва-гр. Пазарджик/, 
ОР полковник В. Атана-
сов /председател на Об-

щинската организация-гр. 
Белово/ и ветерани, бяха 
посрещнати по стара бъл-
гарска традиция с хляб и 
сол. Караул от млади бело-
вци и стиховете на Вазов, 
рецитирани от ученици 
на СОУ „Ал. Иванов – Ча-
пай“ гр. Белово, сложиха 
начало на тържеството. 
Поздрав към всички под-
несе г-жа Севдалина По-
пова /ст.спец. „Музейна 
дейност“, гр. Белово/.

От името на участни-
ците в похода начални-
кът на Военно окръжие 
ІІ степен гр. Пазарджик 
– подполковник Колегов 
благодари на домакините 
за топлото посрещане и 
добрата организация, като 
се обърна към граждани-
те с кратко прочувствено 
слово. 

Гости, домакини и 
жители на общината по-
днесоха на паметника на 
загиналите във войните 
венци и цветя и почетоха 
паметта им с едноминутно 
мълчание. 

В сградата на община 
Белово бе проведено от-
четно-изборното събра-
ние на инвалидите. По-
каната на организаторите 
уважиха г-н Кирил Анов 
– областен председател на 
инвалидите - гр. Пазар-
джик и г-жа Петя Марино-
ва – координатор на инва-
лидите - гр. Пазарджик. За 
председател бе преизбран 
г-н Лазар Цветанов. 

Клубът на инвалида 
е социална услуга, чий-
то потребители са лица с 
увреждания, които имат 
нужда от подкрепа и под-
помагане в своето ежедне-
вие. Основна цел в работа-
та на клуба е създаване на 
условия за преодоляване 
изолираността на хората 
с увреждания и включва-
нето им в културния и со-
циален живот в общност-
та.

Клуб на инвалида „На-
дежда“ Белово е сформи-
ран през 2006 г., в него 
редовните членове са 88 
души от община Белово, а 
броят им расте всекиднев-
но. За периода от 2006 г. до 
2011 г. по информация на 
председателя на КРК /кон-
тролно-ревизионната ко-

мисия/ г-жа Елинка Геор-
гиева клубът не имал ни-
какво съдействие за дей-
ността си от предходния 
кмет на община Белово. 
От 2011 г. благодарение на 

отзивчивостта и ангажи-
раността на кмета на об-
щина Белово - инж. Коста-
дин Варев (с морална и ма-
териална подкрепа) и г-н 
Георги Генов (експредседа-
тел на ОбС Белово) на клу-
ба се предоставят условия 
и възможности да развива 
своята дейност и да подпо-
мага хората с увреждания, 
да обогатява техния кул-
турен живот и да им оси-
гурява информираност по 
актуални теми и пробле-
ми. За тези пет години, в 
които клубът е подкрепян, 

е достигнал и дори надми-
нал в развитието си много 
от клубовете на инвалида 
в областта. Членовете на 
клуба са посетили мно-
го манастири и културни 

забележителности в Бъл-
гария, участвали са на ре-
гионални художествени 
фестивали, откъдето са 
получили и много прес-
тижни награди.

След приключване на 
деловата част от отчет-
но-изборното събрание за 
всички беше подготвена 
почерпка, осигурена от 
кмета на община Белово , 
а от своя страна членовете 
на клуба от с. Дъбравите 
поздравиха всички с букет 
от автентични песни. 

130 години 
Военно окръжие ІІ степен

гр. Пазарджик

Клуб на инвалида „Надежда“ 
Белово



Култура стр. 4

Беловци посрещнаха 
Баба Марта с украсен в 
бяло и червено пл. „Осво-
бождение“. В изработва-
нето на украсата участва 
целият колектив на НЧ 
„Св. Св. Кирил и Мето-
дий-1927“ гр. Белово. А 
първолаците от СОУ „Ал. 
Иванов – Чапай“ посрещ-
наха Баба Марта в Риту-
алната зала на читалище-
то. Добрата Баба Марта 
беше Василка Кутрева от 
екипа на читалището. 

Учениците от ОУ 
„Отец Паисий“ с. Ме-
ненкьово също израбо-
тиха мартеници, с които 
украсиха дървото пред 
местното читалище. Мал-
чуганите пък от детската 
градина в селото поздра-
виха Баба Марта с песни 
и стихчета за празника. В 
ролята на Баба Марта вле-
зе Христина Пондева.

На 1 март читалището 
в с. Голямо Белово отбе-
ляза три празника навед-
нъж –  Баба Марта, Деня 
на самодееца и Национал-
ния ни празник – 3 март. 

Програмата започна със 
стихчета и патриотич-
ни песни, посветени на 3 
март, които бяха изпълне-
ни от учениците на г-жа 
Вергиния Бакалова. Поз-

драв по случай Деня на 
самодееца отправи пред-
седателят на читалище-
то г-жа Анна Кехайова, а 
Женската певческа група 
към читалището поздра-
ви го стите с букет от ав-
тентични песни.

В НЧ „Благой Захари-
ев“ кв. Малко Белово се 

бяха подготвили за праз-
ника с изработени от де-
цата и от членове на пен-
сионерския клуб красиви 
мартенички, с които Баба 
Марта зарадва всички. 

Тя посети и танцова фор-
мация „Ахинора“ Малко 
Белово и поздрави всички 
членуващи в нея с Деня на 
самодееца.

Жителите на с. Дъб-
равите бяха приятно из-
ненадани още в ранните 
часове на деня от Баба 
Марта, която разхождай-

ки се по улиците на село-
то, изпрати учениците на 
училище, посети селския 
магазин и кафене, влезе 
в кметството и зарадва 
всички от Дома за въз-
растни хора. 

Най-радостни на 1 
март бяха най-малките – 
децата от ОДЗ „Щурче“ 
гр. Белово, които посрещ-
наха Баба Марта с под-
готвени от тях стихчета 
и песнички. А тя от своя 
страна върза на всички 
мартенички с пожелание-
то да бъдат „здрави, бели 
и червени“. В ролята на 
пролетната предвестница 
за поредна година влезе 
Анна Кехайова – предсе-
дател на НЧ „Тодор Ка-
блешков-1874“ от с. Голя-
мо Белово.

След гостуването си 
при децата добрата Баба 
Марта посети и работе-
щите в Общинска адми-
нистрация Белово, за да 
спази традицията, да им 
върже мартенички и да 
им пожелае здраве, дълъг 
живот и успехи.

1 март – Баба Марта и Ден на самодееца
На площад „Освобож-

дение“ по традиция и тази 
година, в деня на Нацио-
налния ни празник, се съ-
браха жители на Белово и 
общината.

Под звуците на химна 
на Република България 

кметът на общината — 
 инж. Костадин Варев, вди-
гна националния ни флаг. 
Венци и цветя, в знак на 
признателност и прекло-
нение пред саможертвата 
на воините-освободители, 
бяха поднесени от кмета 
на община Белово, от жи-

тели и гости на празника.
Тържеството продъл-

жи с рецитал, посветен на 
празника. По случай На-
ционалния празник беше 
проведен и Общински 

турнир по тенис на маса и 
шахмат. Кметът на общи-

ната имаше удоволствието 
да награди победителите в 
двата тура на състезание-
то.

Програмата завърши с 
български народни песни, 
в изпълнение на Жулиета 
Тандова и Изабел Андоно-
ва от с. Габровица.

Белово тържествено 
отбеляза 3-ти март

НЧ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Белово 
организира празнична 
среща на жените от об-
щина Белово, по случай 
Международния ден на 
жената – 8-ми март. Ини-
циативата на читалище-

то се провежда за първи 
път, но е с тенденция да 
се превърне традицион-
на среща на жените от 

общината, която да се 
състои всяка година на 8 
март.  

На дамите бeше пред-
ставена презентаци, 
свързана с историята 
на празника, а също и 
най-новите продукти на 

американската компа-
ния за козметика AVON. 
Много емоции донесе и 
подготвената томбола с 

награди, в която големите 
награди бяха празнична 
прическа и маникюр.

Тържество, по случай 
8-ми март, се проведе и в 
предоставеното от общи-
ната ново помещение на 
НЧ „Ал. Пипонков – Ча-
пай“ с. Дъбравите. Само-
дейците към читалището, 
облечени в цветовете на 
мартеницата, предста-
виха кратка програма от 
хумористични стихчета 
и песни за Баба Марта. 
Женската певческа гру-
па представи на гостите 
фолклорни песни, а тан-
цовият състав ги зарад-
ва с професионалното си 
изпълнение. На сцената 
излязоха и най-малките 
с рецитал, посветен на 
майката. 

Осми март отпразну-
ваха и в с. Сестримо. В 
програмата взеха участие 
децата от клуб ,,Прия-

тели на библиотеката» с 
рецитал за мама, женска 
певческа група с ръково-
дител Николина Кузева, 
танцова формация ,,Бел-
мекен» с ръководител 
Емил Иванов и групата за 
модерни танци  с ръково-
дител Валя Бонжолова. 

По случай Между-
народния ден на жената 
8-ми март и жителите на 
с. Габровица се събраха в 
местното читалище НЧ 
„Христо Ботев – 1931“. 
 Фолклорната група към 
читалището поздрави 
гостите с изпълнението 
на шест народни песни, а 
самодейците представиха  
четири скеча: „На спа“, 
„Съветите на баба“, „Го-
дишнина“ и „Семейство 
Евстатиеви“. Участваха 
Стефка Палийска, Или-
яна Димитрова, Георги 
Димитров, Адриана Сто-
ичкова. 

8 март – Международен ден на жената

Общински турнир по 
тенис на маса и шахмат /с 
организатори “Спортни 
бази и спорт за всички“ 
Белово и СОУ „Ал. Ива-
нов – Чапай“ Белово/, пос-
ветен на Националния ни 
празник-3-ти март. Участ-

ваха 20 състезатели. 
Първият кръг от тур-

нира по тенис на маса, се 
състоя в спортната зала 
на СОУ „Ал. Иванов – Ча-
пай“ Белово. В него кате-
гориите бяха три: деца, 
мъже и мъже-ветерани. 

Класирани бяха следните 
състезатели:

В категория деца:
І място – Здравко До-

дов; ІІ място – Даниел Ге-
оргиев; ІІІ място – Любо-
мир Грозданов 

В категория мъже:
І място – Христо Ван-

чев; ІІ място – Ангел За-
хариев; ІІІ място – Георги 
Ценов

В категория мъже-ве-
терани:

І място – Здравко Кли-
саров; ІІ място – Георги 
Маринков; ІІІ място – 
Михаил Михайлов

Вторият кръг на тур-
нира, съревнование по 
шахмат, се проведе в засе-
дателната зала на Общин-
ска администрация-Бе-
лово. Класираха се две 

категории: деца и мъже.
В категория деца: 
І място – Александър 

Танев; ІІ място – Здравко 
Додов; ІІІ място – Атанас 
Тасев

В категория мъже: 
І място – Сашо Велков; 

ІІ място – Павел Ангелов; 
ІІІ място – Иво Ибушев

Всички победители в 
Общинския турнир бяха 
наградени с грамоти и 
предметни награди от 
кмета на община Белово 
инж. Костадин Варев на 
тържеството, по случай 
3-ти март. Специална на-
града за спортно дълго-
летие и принос в разви-
тието на спорта в община 
Белово беше връчена на 
Здравко Клисаров от с. 
Мененкьово.

Класирани на Общински турнир по тенис 
на маса и шахмат

За поредна година по 
традиция кметът на об-
щина Белово - инж. Коста-
дин Варев и Общинска 
администрация Белово се 
включиха в инициативата 
на УУО /Училищната уче-
ническа организация/ към 
СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ 
– „Ден на ученическото са-
моуправление“.

19 ученици имаха въз-
можност за един ден да 

заместят титулярите в ръ-
ководството на общината 
и Общинска администра-
ция и възможността да се 
запознаят отблизо с отго-
ворностите и предизви-
кателствата, пред които е 
изправена местната власт.

На стола на кмета на 

община Белово седна два-
надесетокласникът Алек-
сандър Танев. Всички 
ученици при заемането 
на работните им места по-
лучиха значка с герба на 
община Белово – символ 
на институцията, за която 
поемат отговорност.

В края на работния ден 
кметът на общината инж. 
Костадин Варев връчи на 
всеки от тях ценна исто-

рическа книга за „Участи-
ето на Белово и беловския 
край в Априлското въста-
ние“ от Ат. Хрисчев, за да 
знаят и помнят корените 
си, и сертификат за отлич-
но представяне в инициа-
тивата.

Ученици поеха 
управлението 
на Общината

Деметриа Танева и Александър Танев

Здравко Додов и Александър Танев


