общински вестник, месец август - септември 2016, брой 6, година I, Белово, разпространява се безплатно

Подготвени нови проекти в община Белово
През м. август 2016 г.
ДФ „Земеделие“ откри
първия прием на общински проекти от новия програмен период
на Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г. Даде се възможност на всяка община да кандидатства
с до три броя проектни
предложения. Община
Белово изготви и подаде
3 проекта по мярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на
всички видове малка по
мащаби инфраструкту-

ра“:
вот и икономическото нието и транспортната
1. „Ремонт и рекон- развитие на общината, достъпност до услуги от
струкция на ОДЗ „Щур- мобилността на населе- високо качество.
че“-гр. Белово;
2. „Рехабилитация и
реконструкция на общинска пътна мрежа в
община Белово /отсечки от общинската пътна
мрежа до селата Габровица, Сестримо, Дъбравите, Мененкьово и
Аканджиево/;
3. „Рехабилитация и
реконструкция на улици в община Белово.
С реализацията на
проектите ще се подобри средата на жи-

Стартира новата учебна
2016/2017 година

Празничен и слънчев, изпълнен с много
усмивки, трепети и вълнения бе първият уче-

бен ден във всички училища в община Белово.
Новата учебна година
започват 598 ученици.
По традиция подаръци
за всички първоклас-

ници бяха осигурени
от общинска администрация Белово. Общият брой на записаните

първокласници в училища на общината е 66,
от които 58 в СУ „Ал.
Иванов – Чапай“ гр. Белово и 8 в ОУ „Отец Паисий“ с. Мененкьово, в

училището в с. Сестримо през тази учебна година няма паралелка от
ученици в първи клас.
Маломерни и слети паралелки ще има в училищата в с. Мененкьово
и с. Сестримо.
Кметът на община
Белово инж. Костадин
Варев сподели първия
учебен ден с възпитаниците на Средно училище
„Александър Иванов –
Чапай“. Първият звънец
в беловското училище
удари за три паралелки
първокласници, с една
повече от предходната
година. Празнична програма огласи двора на
Средното училище. Бе
отслужен тържествен
водосвет, а директорката на училището плисна
менче с вода за здрава
и успешна учебна годи-

10 октомври на сцената на
НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1927“
гр. Белово

«Яворов, Мина и Лора в часа на синята мъгла»
Любовта на Лора и Яворов, нейният трагичен край
ни напомнят за някаква древна поема за любовта и
смъртта. Мина остава като един блян за поета. Техните
две имена са се слели завинаги, обкръжени от светлината на поезията и легендата. Яворов... отхвърленият
от обществото, заподозреният в убийство не престава да повтаря до смъртта си: „мила ми Лора“.
Участват: Иван Радоев, Елена Петрова, Мариела Топалова
Час: 18:00
Билети на касата на читалището

ПОКАНА
Кметство с. Дъбравите Ви кани на възспоменателно
тържество по случай 72 години от смъртта на
Александър Иванов Пипонков - Чапай, което ще се
проведе на 08.10.2016 г. от 19:00 ч. в центъра на с.
Дъбравите.

Безплатен превоз
за пътуващите
ученици

на на всички ученици.
Кметът на общината
поздрави учителите и
И през новата учебна
учениците с първия
2016/2017
година общиучебен ден и им пожела
на Белово ще финансира безплатния превоз на
всички ученици на територията на общината,
също и на ученици от

на учебни заведения от
общината. Това е сериозен аргумент не само да
бъде запазена бройката
на учениците, но и да
бъдат привлечени нови
ученици в училищата на

няколко населени мес- територията на община
та в община Септември, Белово.
здраве, постоянство и които са възпитаници
увереност в постигане
на целите си и да пазят
традициите на училището си.
Община Белово е
обявила публичен търг
с ясно наддаване за продажбата на 61 незастроени имота в курорт „Чаира“.

Продължава
продажбата
на имоти
в курорт „Чаира“

Собствениците на законно построени
сгради в курорт
„Чаира“ могат да
закупят земята
на
отредения
им урегулиран
поземлен имот
след подаване
на заявление до
кмета на общината.
За
повече
информация:
Тел. 035812773
-/вътр.116/
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Актуално

Новият закон за училищното
образование влезе в сила

Според новия образователен закон, който вече е в сила, Регионално управление
на образованието е новото име на инспекторатите. Има промяна и в имената на училищата и образователните институции. За община Белово промяната е следната:

№

Наименование на учебното
Наименование след 01.08.2016 г.
заведение
1. СОУ „Александър Иванов-Чапай“, СУ „Александър Иванов-Чапай“,
гр. Белово
гр. Белово
2. ОУ „Отец Паисий“, с. Сестримо
ОУ „Отец Паисий“, с. Сестримо
3. ОУ „Отец Паисий“, с. Мененкьово
ОУ „Отец Паисий“, с. Мененкьово
4. ОДЗ „Щурче“, гр. Белово
ДГ „Щурче“, гр. Белово
5. ЦДГ, с. Сестримо
ДГ, с. Сестримо
6. Детски комплекс, гр. Белово
ЦПЛР-ДК, гр. Белово

Промяна в имената няма само на двете основни училища в с. Сестримо и с. Мененкьово. Средното общообразователно училище се трансформира в Средно училище, ОДЗ гр. Белово и ЦДГ с. Сестримо се променят само в ДГ /детска градина/. Общинският детски комплекс в гр. Белово вече става Център за подкрепа за личностно
развитие и е подчинен на кмета на общината.
Освен имената на училищата, с новия образователен закон се променя и структурата на образованието. Вече диплома за основно образование ще се взима след завършен седми клас. Премахват се оценките и точките на изпитите до четвърти клас, а
учениците от първи до трети клас със слаби резултати ще повтарят годината. Първокласници и петокласници пък започнаха новата учебна година със стари учебници
/с изключение на учебника по история за пети клас/, но с нова учебна програма.
Успех на всички учители и ученици в прилагането на новия образователен закон.

Откриха кучешка тения в селата
от общинапроведох
Белово
а болестта се открие, паци-

Идеята да се направят
профилактични прегледи в община Белово не е
случайна. Според статистиката тук периодично се
регистрира заболеваемост
от кучешка тения. Доцент
Вучев като млад лекар е
работил на територията на
община Белово и познава
района и характера му. В
миналото е имало развито животновъдство. То е
съпроводено неминуемо
с кучета. Заболяванията в
този район не са спирали.
Това е и причината доц.

прегледи
по
предварително
уточнен
график във
всички населени места на община Белово.
Интересът
на населението беше
голям. Над
80 % от жителите на
общината
преминаха през скрининговите
ехографски изследвания
за заболяване от кучешка
тения. По време на изследванията се установиха 6
случая на заболели хора.
Заболелите са предимно
възрастни хора. От направените
изследвания
става ясно,че хората носят
заразата в себе си от години. Някои са живеели с
паразита между една и две
десетилетки. Това е коварството на тази болест,
коментира доктор Вучев.
Когато попадне в човека,

ентите винаги са изненадани, тъй като не са имали никакви оплаквания,
обяснява лекарят. След
откриването на болестта
пациентите се изпращат
за операция. Това става в
случаите, когато кистата
е достатъчно голяма и е
на достъпно място. Когато оперативното лечение
е рисково, се предприема лечение с медикаменти. То обаче е дълго и упорито. При операция има
вероятност след години
тенията отново да се появи. Това се случвало при 1
от 5 оперирани.
Според доц. Вучев реални предпоставки за развитие на болестта има предимно в селата. България
е страната с най-висока
заболеваемост от кучешка тения в Европейския
съюз, а Пазарджишка област е сред най-засегнатите, обясни доцентът.
Като профилактика за
тази опасна болест той съветва да се реши проблемът с уличните кучета. Те
са най-големите разпрос-

ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
В „ХИГИЯ-ДКЦ”
НА АДРЕС: ГР. БЕЛОВО, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 115
Д-р ТОНКА СТЕФАНОВА ЖЕЛЕВА – СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГ
ПОНЕДЕЛНИК
- от 08.00 ч. до 13.30 ч.
ЧЕТВЪРТЪК
- от 08.00 ч. до 13.30 ч.
Д-р ЗАПРЯНА ИВАНОВА - СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГ
СРЯДА
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
Д-р ИВАН КУЗЕВ - СПЕЦИАЛИСТ КАРДИОЛОГ
ВТОРНИК
- от 14.00 ч. до 18.30 ч.
ЧЕТВЪРТЪК
- от 14.00 ч. до 18.30 ч.
Д-р ВЕСИЛИН НИКОЛОВ – СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ПОНЕДЕЛНИК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
СРЯДА
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
СРЯДА — ЛКК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
Д-р ЕЛИ ИВАНОВА - СПЕЦИАЛИСТ УНГ
ПОНЕДЕЛНИК
- от 08.00 ч. до 16.30 ч.
ВТОРНИК
- от 08.00 ч. до 16.30 ч.
СРЯДА
- от 08.00 ч. до 12.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК
- от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Д-р ГЕРГАНА ХРИСТЕВА – СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ПОНЕДЕЛНИК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
Д-р СЕВДАЛИНА ГРУЕВА – СПЕЦИАЛИСТ ОЧНИ БОЛЕСТИ
ПОНЕДЕЛНИК
- от 09.30 ч. до 13.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК
- от 09.30 ч. до 13.00 ч.
Д-р ВЕСЕЛИН СТАНЕВ – СПЕЦИАЛИСТ ХИРУРГ
СРЯДА
- от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Д-р ДИМИТРИЙКА РАДКОВА – СПЕЦИАЛИСТ ЕНДОКРИНОЛОГ
ПОНЕДЕЛНИК
- от 14.00ч. до 18.30 ч. /два пъти в месеца/
Д-р ПРОЛЕТ КАЛОЯНОВА - СПЕЦИАЛИСТ КОЖНИ БОЛЕСТИ
СРЯДА
- от 15.00 ч. до 17.00 ч.
ПЕТЪК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
Д-р ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА - СПЕЦИАЛИСТ АКУШЕР ГИНЕКОЛОГ
СРЯДА
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
Важно!
ПЕТЪК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
Промяна в графика

на д-р Сулев - работи

Д-р ЛЮБОМИР СУЛЕВ – СПЕЦИАЛИСТ УРОЛОГ всеки ВТОРНИК от
08.30 до 13.00 ч.
ВТОРНИК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
Д-р ЗАПРЯНА ИВАНОВА - СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГ
СРЯДА
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Д-р МАРИЯ ИЛЧЕВА - физиотерапевт
ПОНЕДЕЛНИК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ВТОРНИК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
СРЯДА
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ПЕТЪК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
РЕНТГЕН
Д-р РАДКА ГОЧЕВА – рентгенолог
ПОНЕДЕЛНИК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ВТОРНИК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
СРЯДА
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
ПЕТЪК
- от 08.30 ч. до 13.00 ч.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Д-р Корнелия Павлова – лабораторин лекар
От Понеделник до Петък - 08:00-13:00 часа
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ
НА ТЕЛ. 03581/26-06; 0893/30-75-24
ОСИГУРЕН МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ ДО ПАЗАРДЖИК:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

ФУТБОЛ * ФУТБОЛ * ФУТБОЛ

Димитър Вучев и д-р Галя
Попова да дойдат от клиниката по инфекциозни
болести на Медицински
университет – Пловдив. Те

тя има скрит или латентен период, който може
да протече месеци или години наред. Развива се без
симптоми. Затова, когато

транители на кучешката
тения. Другата основна
превенция е личната хигиена, която хората трябва
да спазват.

На 24.09.2016 г. на стадиона в с. Момина Клисура се състоя дерби мачът
за първенството „А“ ОГ - сезон 2016/2017 г. между отборите на ФК „Ботев“
(Момина Клисура) - ФК „Марица“ (Белово).
След по-добра игра отборът на Белово спечели с 4:1.
Децата на ФК „Марица“ (Белово) пък се наложиха над ФК „Чико Бунара“ (Бяга) с 3:1.
Надпреварата за първенството в сезон 2016/2017 г. продължава.
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Наука, Култура, Спорт

Минута мълчание
в памет на младши-лейтенант
Кръстьо Стоянов

На 7 септември се
навършиха 16 години
от смъртта на младши-лейтенант Кръстьо
Стоянов– служител на
РСПБЗН-Пазарджик.
Той загина на 7 септември 2000 г. по време на
гасене на голям пожар,
възникнал в киното на
град Белово. На церемонията пред паметната
плоча в СУ „Александър
Иванов-Чапай”- Белово
, поставена в негова чест
на мястото на трагедията, присъстваха членове
на неговото семейство,

директорът на РДПБЗН-Пазарджик комисар
Иван Панайотов, кметът на община Белово

г-н Костадин Варев,
пожарникари от районните служби „Пожарна
безопасност и защита

на населението” в Пазарджик и Белово, служители от общинската
администрация, препо-

почетоха паметта на
загиналия при изпълнение на служебния
си дълг огнеборец. Пожарникарите от двете
служби всяка година
отбелязват
днешния
ден, а някои са били и
преки участници в гасителните действия при
потушаването на разразилия се тогава пожар.
Ежегодно на този ден те
даватели от местното показват, че не са забравили своя колега младучилище и граждани.
С едноминутно мъл- ши-лейтенант Кръстьо
чание присъстващите Стоянов, че споменът за
него е жив.

Музейният
реставратор
– човек на духа,
красотата
и сръчността.

На снимката: Снежана Углешова

Тема с продължение

НЧ „Св. св. Кирил и
Методий-1910“ с. Мененкьово
Приключи
кампанията по набиране на
книги за читалището в
с. Мененкьово
На 22 юни 2016 г. пожар изпепели библиотеката и част от сградата
на НЧ „Св. св. Кирил и
Методий-1910“ в село
Мененкьово. На терито-

решили да подарят вече
прочетените от тях книги на своите връстници
от беловското село Мененкьово.
Дарението от Кюстендил беше по инициатива на министъра
на отбраната Николай
Ненчев. Изпълнителна-

Кметът на селото
Иван Адов благодари на
всички дарители, които
показаха на дело своята подкрепа в един толкова труден за селото
момент. Не на последно
място благодари и на
кмета на община Белово
инж. Костадин Варев за
оказаното съдействие
при транспортирането
на даренията от книги.
Възс тановителни
дейности по сградата на
опожареното читалище
не са започнали. Необходимите
документи,
за да бъдат отпуснати
средства за ремонт, вече
са подадени в Междуведомствената комисия
по бедствия и аварии,
но до момента все още
се очаква нейното решение. Наложително е да
бъде направен ремонтът поне на покрива на
читалището в най-кратки срокове, защото с
напредването на есен-

рията на община Белово та агенция „Военни клубеше обявена кампания бове и военно-почивно
по събиране на книги, дело“ дари за библиоза да бъде възстано- теката на селото богат
вен изгорелият книжен и разнообразен книжен
фонд на библиотеката фонд – над 4000 тома
при читалището. Ини- книги.
За да продължи дейциативата надхвърли
очакванията на органи- ността си след пожара
заторите. Книги дариха за читалищната библимного голяма част от
жителите на общината, както и хора, така и
институции от цялата
страна.
Последните дарения,
с които се закри кампанията бяха от Костенец
и Кюстендил.
900 книги събраха и
дариха 24 деца от град отека на село Мененкьо- но-зимния сезон съсКостенец, възпитаници во бяха нужни 3000 тоянието на помещениот школата „Заедно през тома. Към момента от ята ще се влоши допъллятото“ с ръководител дарения са събрани над нително. Необходимо е
Цветанка
Георгиева. 10 000 тома детска, худо- да се наберат средства,
Научавайки за трагич- жествена, научна и об- с които да стартира рения инцидент, децата разователна литература. монтът на сградата.
Всеки може да направи доброволно дарение по сметката на
читалището:

IBAN: BG79STSA93000007671368
BIC: STSABGSF
Банка ДСК Белово

Професията на реставратора е колкото
интересна, толкова и
непозната.
Неговите
умения правят възможно връщането към живот и социализация на
предметите от миналото. В Музейната сбирка
на нашия град отскоро
работи реставраторът
на керамика — Снежана
Углешова, която екипът
ни ще ви представи.
Над двадесет години тя вдъхва нов живот
на културни ценности,
надминали достойната възраст от няколко
века. Основно работи с
проф. Мечислав Домарадски, проф. Ян Боузек
от Карловия университет в Прага и Зофия Арчибалд от университета
в Ливърпул при проучванията на обект „Аджийска воденица”, гр.
Ветрен. Реставрирала е
за проф. Лещаков от СУ,
проф. В. Николов, проф.
Гергова, доц. Крум Бъчваров от НАИМ БАН и
др. Керамиката, с която

е работила е от всички
исторически епохи – от
праисторията до средновековието.
Както е известно,
беловският край има
богата история, съхранила паметта за важни
събития от военната и
гражданска история на
родината ни. Експонатите в Сбирката са спирали дъха на не един посетител, но днес тя има
нужда от подновяване.
Ценните съдове, които
са притежание на музея имат нужда да им се
върне предишният блясък, за да радват отново
посетителите на музея.
Това е задачата на
реставраторката Снежана Углешова. На въпроса какво чувства, когато
работи с толкова стари
предмети, тя отвръща
простичко, но развълнувано:
„Винаги си мисля за
човека, който ги е докосвал, опитвам се да
си представя как майсторът е сътворил тол-

кова съвършенни форми. Работата ми носи
удовлетворение и имам
усещането, че само добротата се пренася през
времето, чрез красотата
на древните предмети.”
Надеждата и желанието на госпожа Углешова са — в обозрим
срок упоритата работа
на екипа да доведе до
подреждането на постоянна експозиция, разкриваща миналото на
Белово.
Предметите от древността разказват историята на отминали
времена...
Понякога
загатват за неподозирани чувства, друг път
демонстрират недостижима за нас сръчност на
далечните ни прадеди.
Това обаче няма да стане, ако преди да стигнат
до витрините тези предмети не бъдат пипнати
от музейния реставратор – човек на духа, красотата и сръчността.

„Заедно за всеки човешки

живот“

Първи
Европейски
ден, без загинали на пътя,
се проведе на територията
на Европа на 21 септември. Инициативата беше
подкрепена от европей-

власти, неправителствени
организации. Като партньори в инициативата се
включиха община Белово,
Министерство на вътрешните работи, СУ „Ал. Ива-

и специални награди. За
кратко време, показвайки своята съпричастност
към инициативата, учениците блокираха с жива
верига и главния булевард

ския комисар по транспорта Виолета Булц, Европейският съвет за безопасност на транспорта и
службите на пътна полиция на 30-те страни-членки на TISPOL, националните
правителства,
общинските и местните

нов – Чапай“-гр. Белово и
„Телекабел“ ТВ. Учениците от Средното училище
взеха участие в предварително подготвени за тях
интересни игри, свързани
с безопасното им поведение на пътя. Победителите получиха грамоти

на Белово.
Всеки ден около 70 човека загиват, други 370 са
ранените по пътищата на
Европа. Затова на този
Европейски ден призивът
беше „Заедно за всеки човешки живот“.
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Традиционен събор в с. Сестримо

Традиционният събор най-големите български тази година интересът на
на с. Сестримо беше про- религиозни празници — хората беше голям. Гостиведен в деня на един от Успение Богородично. И те бяха не само от региона,
но и от цялата страна. С
много музика и добро настроение започна съборът.
Участие във Фестивала
за местни културни обичаи,традиции,песни и танци взеха почти всички самодейни групи от община
Белово.
По традиция най-голя-

мата атракция на програмата бяха местните борби,
в които и малки, и големи
изпробваха силите си. Наградите, които получиха
победителите в различните категории също бяха
атрактивни. Много настроение, шарени балони
и усмихнати лица имаше
през целия ден, а програмата продължи до късно
вечерта.

Златен медал за Групата
Участие на самодейните групи към
за автентичен фолклор
читалищата от община Белово в
към НЧ „Тодор Каблешков-1874“, VІІІ Международен фестивал за
с. Голямо Белово
автентичен фолклор – Дорково
рактерна особеност на
Световния шампионат по
2016
фолклор „World Folk” е, че

Самодейците към читалището на с. Голямо
Белово за пореден път доказаха своя талант, като
спечелиха златен медал

и шест дипломи на VІ-я
Световен шампионат по
фолклор, въпреки жестоката конкуренция от
чуждестранни групи. Ха-

Над 60 фолклорни та имаше възможността да
всички изпълнения се засъстава
от цялата страна се наслади на изпълнениписват с професионална
се
включиха
в надпява- ята на атрактивни групи
аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях
се излъчват многократно
по повече от 50 кабелни
телевизии в България, по
4 сателитни телевизии с
обхват цяла Европа, както
и по Световната интернет
телевизия „ EuroFolkTV“.
Групата се включи със
свое участие и във Фестивала на кешкека, който се
проведе в Радилово. Със
своите участия и изяви
атрактивните самодейки
от Голямо Белово искат да
предадат опита си на младите, за да бъдат запазени
българските традиции.

Призови места за самодейците на
НЧ „Благой Захариев-1932“ Малко
Белово
Повече от 750 са- връчени от кмета на об- оцениха традиционния

модейци от региона се щина Пещера Николай за вилното селище събор
включиха в надпяване- Зайчев. Участниците и като най-добре органито на Първия фестивал зрителите на фестивала зирания до сега.
за народно творчество
„Свети Константин“2016.
Групата за автентичен
фолклор към читалището в Малко Белово
заслужено се класира на
две втори и едно трето
място след двудневната
надпревара на 94 състава
и индивидуални изпълнители. Призовете бяха

АПЕЛ

Уважаеми жители на община Белово,
Обръщаме се към Вас с молба за съдействие
в събирателската ни дейност за обогатяване колекциите във Фонда на Музейната сбирка „Атанас Хрисчев“ гр. Белово.

нето на Международния
фестивал за автентичен
фолклор в село Дорково. И
през тази година публика-

от Гърци, Сърбия, Израел,
Босна и Херцеговина. Целта на ежегодния фестивал
е да съхрани и популяри-

зира изворния фолклор,
да затвърди ролята на традиционния ни фолклор и
да обогати познанията ни
за световното фолклорно
богатство.
Участници в VІІІ-я
Международен фестивал
за автентичен фолклор –
Дорково бяха и Женските
певчески групи към читалищата на селата Сестримо, Габровица, Момина клисура, Дъбравите и
Аканджиево от община
Белово. Те получиха от организаторите дипломи за
участие и достойно представяне. Новото през тази
година на фестивала беше,
че всички участници бяха
анкетирани, за да споделят
с организаторите какво
провокира интереса им за
участие в Международния
форум.

Женска певческа група
с. Сестримо на събора в с.Труд

В началото на месец
септември колективи от
34 района от страната взеха участие в ХІV-тия Национален събор за автентичен фолклор „От извора“ 2016 в с. Труд, община
Марица, област Пловдив.
На събора имахме и достоен представител на община Белово – Женската
певческа група към читалището в с. Сестримо.

Домовете на хората пазят вещи и материали
с ценна информация за нашия град и за община Белово от различни години (учебни пособия,
униформи, свидетелства, снимки, писма и др.),
които могат да бъдат предоставени на музейния
фонд (оригиналите може да запазите, предоставяйки ни само копие).
Със съзнанието, че дарителството е преди всичко акт на свободна воля и избор, се надяваме
да ни подкрепите в това начинание.
С помощта на Вашия жест,
нека заедно съхраним паметта,
традициите и историята от миналото на община Белово.
Очакваме Ви с благодарност!

Беше открита изложба от
предоставени от участващите колективи обредни
пити и хлябове, национални гозби и рисунки на
фолклорна тематика.
Съборът не е с конкурсен характер. Целта
на организаторите е да
се покаже неповторимия
български дух, съхранен
в обичаите, песните, танците, в различните диа-

лекти от цялата страна, в
невероятните български
носии от времето на нашите баби.

Адресът ни е:
Музейна сбирка „Атанас Хрисчев“
ул. „Христо Ботев“ № 14
гр. Белово 4470

