
Осигуряването 
на условия и въз-
можности за тру-
дова заетост на 
целевите групи по 
програмата е сред 
основните приори-
тети на община Бе-
лово.

Цели на Регио-
налната програма 
за заетост:

- Осигуряване на 
заетост на пълно 
работно време на 

6 безработни лица 
от целевите групи 
за срок от 6 месеца, 
на 6 часов работен 
ден, при спазване 
на изискванията 
за здравословни и 
безопасни условия 
на труд;

- Създаване на 
предпоставки за 
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От месец март 2019 г. община Белово вече стопанисва нахо-
дището на минерална вода „Белово“. Общината е предприела 
дейности по проектирането на водопровод, с който водата ще 
достигне до центъра на гр. Белово, където ще се изгради чеш-
ма, за да имат възможност повече жители и гости на общината 
да се възползват от лечебните качества на минералната ни во-
дата.

Възкресение Христово е най-големият и най-светлият 
празник на православните християни. 

Възкресение Христово е Великият ден - символ на вярата, 
празник на милосърдието, тържество на любовта между 
хората и  надежда за ново и  по-добро начало.

Нека да бъдем по-мъдри, по-смирени, по-състрадателни 
и по-добри един към друг. 

Нека през годината да съхраним всичко чисто и достойно, 
всичко градивно и непреходно. 

Пожелавам на Вас и семействата Ви здраве, благополучие, 
мир и благоденствие.

Пожелавам ви светли Великденски празници, изпълнени 
с радост, топлина и надежда. 

Честито Възкресение Христово!

Скъпи съграждани 
и жители 

на община Белово,

Инж. Костадин Варев
Кмет на община Белово

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

НЯМА ПРОМЯНА В МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ 
И ТАКСИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА 

БЕЛОВО И ПРЕЗ 2019 Г. 

Можете да заплатите данък върху недвижимите имоти, такса 
битови отпадъци и данък върху превозните средства, начислени за 
2019 г., на две равни вноски както следва:

-първа вноска до 30.06.2019 г.
-втора вноска  до 31.10.2019 г.
На платилите задълженията си за цялата година до 30.04.2019 г. 

се прави отстъпка от 5 %.
Уведомяваме Ви, че за неплатени задължения за минали пери-

оди за първа вноска на ДНИ /данък недвижим имот/, ТБО /такса 
битови отпадъци/ и данък МПС, се начислява лихва. Като същите 
подлежат на принудително събиране от ЧСИ.

Задълженията си може да платите:
• в брой на касата на отдел „МДТ“, намираща се в администра-

тивната сграда на Община Белово, ул. „Орфей“ № 4А от 08.30 ч. до 
17.00 ч.;

• по банковата сметка на Община Белово в Търговска банка „Д“ 
АД:

IBAN: BG64DEMI92408400182431
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане: 442100 –  данък върху недвижимите имоти;
442300 – данък върху превозните средства;
442400 – такса битови отпадъци
От 01.01.2019 г. са заложени нови ставки за определяне на да-

нък МПС, съгласно Закона за местните данъци и такси, като 
Община Белово ще прилага най-ниските от предложените стой-
ности, определени в Закона.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90 и чл. 91 от Ко-

декса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за развитие 
и закрила на културата и чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за кул-
турното наследство и Заповед № 91/ 15.04.2019 година на Кме-
та на Община Белово

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА 
ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ – ИСТОРИЧЕСКИ МУ-
ЗЕЙ – ГР. БЕЛОВО ПРИ ОБЩИНА БЕЛОВО

Информация за изискванията и провеждането на конкурса: 
http://www.belovo.eu/index.php/obqvi-i-suobshteniq/

Стартира Регионална 
програма за заетост 2019

в община Белово

(продължава на стр. 2)



постигане на устой-
чива заетост при 
недопускане на дис-
криминация;

- Мотивиране на 
лицата за трудова 
реализация; 

- Повишаване на 
жизнения стандарт 
на най-уязвимите 
групи безработни 
лица;

- Намаляване на 
безработицата на 
общинско ниво;

- Разкриване на 
неспециализира-
ни работни места в 
сферата на поддър-
жането и опазване-
то на зелени площи 
и паркови прос-
транства;

- Осигуряване на 
социална и здравна 
сигурност в кратко-
срочен план.

Целеви групи:
• Безработни мла-

дежи до 29-годиш-
на възраст;
• Безработни мла-

дежи до 25-годиш-

на възраст;
• Безработни лица 

над 50-годишна 
възраст;
• Безработни лица 

с ниска професио-
нална квалифика-
ция;
• Безработни без 

или с ниска степен 
на придобито обра-

зование;
• Продължително 

безработни лица.
Дейности и ра-

ботни места по 
програмата:

По програмата 
ще бъдат разкрити 
пет работни мес-
та за периода от 6 
месеца на 6 часов 
работен ден и едно 
работно място за 
периода от 5 месеца 
на 6 часов работен 
ден, в дейности по:
• Комунално-би-

тово обслужва-
не – включва: хи-
гиенизиране и 
поддържане на ред 
по обектите на про-
грамата в град Бе-
лово;
• Опазване на 

околната среда.
П л а н и р а н и 

длъжности по про-
грамата са:

Общ работник 
– 6 лица. Всички 
лица ще са с обек-
ти в град Белово, 
като основните им 
дейности ще са по-
чистване, озеленя-
ване и ремонтни 
дейности на всички 
улици в града, трев-
ни площи, детски 
площадки, паркови 
пространства, па-
метници на култу-
рата.

Актуално стр.2
Акценти от работата 

на Общински съвет- Белово 
за месец МАРТ 2019 г.

През месец МАРТ 2019 г. Общински 
съвет - Белово проведе едно редовно 
заседание на 28.03.2019 г., на което бяха 
взети следните по–важни решения:

1. Одобри проект на ПУП-ПП /пар-
целарен план/ за подземно трасе на оп-
тична кабелна линия в землището на гр. 
Белово, землището на с. Момина Клису-
ра и в землището на с. Сестримо, изгот-
вен от ТЕЛЕКАБЕЛ.

2. Прие Отчет за 2018 г. по изпълне-
ние на Регионална програма за управле-
ние на отпадъците на регион Пазарджик 
за 2016-2020 г., приета с Решение № 363/ 
29.09.2017 г. на Общински съвет–Бело-
во.

3. Прие Отчет за 2018 г. на Общинска-
та програма за закрила на детето и Об-
щинска програма за закрила на детето 
за 2019 г.

4. Прие Актуализация на базисни ме-
сечни наемни цени на общинските имо-
ти, съгласно официалния инфлационен 
индекс – 2,8 %, считано от 01.04.2019 г.

5. Прие Отчет на Програмата за 2018 
г. по изпълнение на стратегията за упра-
вление и разпореждане с общинска 
собственост в Община Белово.

6. Прие Решение за Поемане на дълг, 
направено по реда на Закона за общин-
ския дълг.

7. Прие Решение за Кандидатстване 
на Община Белово с проектно предло-
жение „Рехабилитация и реконструк-
ция на улица от осова точка 71 до осова 
точка 72 в град Белово, Община Бело-
во, област Пазарджик“ по процедура 
за подбор на проектни предложения 
№ BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, 
Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Ин-
вестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“, фи-
нансирана от ПРСР 2014-2020г. от стра-
тегията за водено от общностите местно 
развитие на МИГ Белово, Септември, 
Велинград. 

8. Приемане на План за действие за 
общинските концесии на община Бело-
во за период 2019-2020 г.

Стартира Регионална програма 
за заетост 2019 в община Белово

Припомняме, че 
само за първите 11 
месеца на кампани-
ята бяха събрани 70 
000 кг пластмаса, с 
парите се закупи-
ха шест кувьоза, 
които бяха даре-
ни в: Червен бряг, 
Чирпан, Ботевград, 
Нова Загора, Троян 
и Кнежа.

На четвъртото 
голямо събиране на 
13.04.2019 г. в Со-
фия и този път се 

включи община 
Белово, като преда-
де 206 кг капачки, 
събрани от всички 
пунктове на тери-
торията на общи-
ната: читалища, 
училища, детски 
градини и други об-
ществени места.

Очакванията на 
о р г а н и з а т о р и т е 
бяха, че ще бъдат 

събрани около 35-
40 тона, но за из-
ненада на всички 
- бяха събрани 52 
тона. 

Това са два пъти 
повече от кампани-
ята през месец сеп-
тември 2018 г.

Само за година 
и половина всички 
заедно сме успели 
да рециклираме над 
130 000 кг пластма-
са и до момента са 
закупени единаде-
сет /11/ кувьоза.

От тази кампа-
ния вече са събра-
ни средства за още 
четири, а заедно с 
даренията, които 
пристигат всеки 
ден – вероятно ще 
се съберат средства 
поне за още два ку-
вьоза.

Резултатът е 
общо 17 кувьоза 
само за 18 месеца.

ЗАЕДНО
 можем 

ПОВЕЧЕ!

Благотворителна кампания: 
„Капачки за бъдеще“



14 карнавални 
костюма бяха даре-
ни на Исторически 
музей, гр. Белово.

Дарението бе по-
лучено в гр. София, 
в дома на дарител-
ката — Лиляна Ко-
вачева. 

Дни преди това, 
костюмите бяха 
представени в де-
филе и двуднев-
на изложба в НЧ 
„Димчо Дебелянов 
– 1960“ в столичния 
квартал „Яворов“. 
До момента автор-
ката е изработила 
247 костюма, като 
над 120 от тях е да-
рила на домове за 
сираци у нас, шила 
е за внуците си и 
за деца и внуци на 

приятели и съквар-
талци.

Този път е ре-
шила костюмите да 
послужат на музея, 
при работата му с 
детската публика. 
Групата от Белово, 
Лиляна Ковачева 
посрещна с широ-
ка усмивка и цве-
тен разказ за все-
ки от костюмите 
– енергия, доброта 
и вдъхновение носи 
всеки жест на тази 
жена. На въпро-
са ми, откъде има 
толкова сили, тя 
простичко отгово-
ри: „Така е, защото 
обичам това, което 
правя и обичам да 
правя хората щаст-
ливи, да ги изне-

надвам и радвам“… 
За нас беше при-

готвила костюм на 
„феята от Белово“, 
костюмите на Шах 
Джахан и любима-
та му съпруга Мум-
таз Махал, царски 
одежди и такива на 
градски кокони и 
палячовци. 

Полет на въобра-
жението и желание 
да останеш по дъл-
го в детския свят, 
от който е част на-
шата дарителка, до 
това се докоснахме 
при контакта си с 
Лиляна Ковачева. 
И това не е всичко 
– тя рисува карти-
ни върху дантела 
и сътворява въл-
шебни приказки за 

деца, а по профе-
сия е инженер, но 
със сърце отдадено 
на изкуството и на 

„желание то 
да дарява любов на 
хората“, както сама-
та тя казва.

Севдалина Попова 
Ст. спец. 
„Музейна дейност
Община Белово
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На Регионално-
то първенство по 
волейбол момиче-
тата на ВК „Мари-
ца-Белово” побе-
диха отбора на ВК 
„Велинград“ с 2:0 и 
загубиха от ВК „Хе-
бър-Пазарджик“ с 
2:0. 

Беловските во-
лейболни момичета 
завършиха ВТОРИ в 
групата.

Беловецът Васил 
Алексов — отново 
в челната тройка на 
ІІІ-я Международен 
турнир по тенис на 
Ротари клуб-Мом-
чилград 2019 за деца 
до 12 години и вете-
рани. 

Турнирът е вклю-
чен в Националния 
календар на страната 
и в Международния 
календар на Светов-
ната федерация по 
тенис на маса и се 
проведе от 5 до 7 ап-
рил.

В него взеха учас-
тие 80 състезатели 
от 21 клуба от 5 дър-
жави: Великобрита-
ния, Гърция, Турция, 
Киргистан и Бълга-
рия.

На турнира при-
съства със съпруга-
та си и Рой Нортън 
– бивш президент на 

Международното об-
щество на ветерани-
те по тенис на маса.

При ветераните, 

нашият съгражданин 
Васил Алексов, се 
класира за полуфи-
нал след победа над 
шампиона на Гърция 
Николас Дуку. 

В личното, той пе-
чели третото място с 
бронзов медал, а при 
двойките отново взе-
ма бронз. 

Ветеранът по те-
нис на маса Васил 
Алексов дари и двата 
си бронзови медала 

от турнира на кмета 
на общината — инж. 
Костадин Варев, като 
благодарност към не-
говата помощ за раз-
витието на спорта в 
община Белово.

Пожелаваме му 
още много успехи и 
в бъдеще!

С БЛАГОДАРНОСТ

Победа за момичетата 
от ВК „Марица-Белово“

Бронз за беловец в Международен 
турнир по тенис на маса

Марица (Белово) 
спечели много цен-
на точка в гостува-
нето си срещу ко-
равия отбор на ФК 
Величково. 

Въпреки липсата 
на трима основни 

футболисти, Ма-
рица показа силен 
характер, отборът 
стоеше много добре 
подреден и на два 
пъти имаше шанс 
да поведе в резул-
тата. 

Веднъж младо-

кът Венцислав Га-
нев излезе очи в 
очи със стража на 
домакините, но уда-
рът му бе спасен. 
Минути по-късно 
Тони Дамянов се 
оказа на стрелкова 

позиция, след като 
получи премерен 
пас от своя вратар, 
но само малшансът 
попречи на гостите 
да излязат напред в 
резултата. От своя 
страна, домакините 
също създадоха не 

малко положения, 
но срещнаха добре 
подредена защита и 
стабилен вратар.

Марица вече има 
три точки пред-
нина пред другия 
борещ се за оцеля-
ване – Родопи 1921 
(Козарско), който 
загуби у дома от 
Вихрен (Ветрен) 
с 3:0. Локомотив 
(Септември) също 
не успя да спечели 
нищо от домакин-
ството си на ФК 
Сарая, губейки с 
2:0. Последният в 
класирането Ботев 
(Момина клису-
ра) все пак спечели 
една домакинска 
точка срещу втория 
отбор на Оборище 
(Панагюрище).

Източник: 
https://pzsport.info

„А“ ОГ Пазарджик 
2018/ 2019

Продават се имоти в „Чаира“ и „Свети Георги“
Община Белово уве-

домява, че съгласно 
одобрени ПУП се из-
вършват продажби на 
незастроени имоти в 
курорт „Чаира“ и мест-
ността „Св. Георги” в 
землището на с. Сес-
тримо. Собствениците 
на законно построени 
сгради в курорт „Чаира“ 
и местността „Св. Ге-
орги” могат да закупят 
земята на отредения им 
урегулиран поземлен 

имот след подаване на 
заявление до кмета на 
общината. 

За повече информация:  
тел. 03581/2773

/вътр.116/
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По традиция Ис-
торически музей гр. 
Белово провежда 
Ателиета за восъчни 
техники за украса на 
великденски яйца. 
Организацията се 
извършва в сътруд-
ничество с читали-
щата от Община 
Белово. 

Тази година 
наши партньори 
са: НЧ „Св. св. Кирил 
и Методий-1927“, гр. 
Белово; НЧ „Хрис-
то Ботев-1931“, 
с. Габровица; НЧ 
„Искра-1881“, с. Се-
стримо; НЧ „Ал. 
Иванов Чапай-1938“, 
с. Дъбравите; НЧ 
„Св.св. Кирил и Ме-
тодий-1910“, с. Ме-
ненкьово; НЧ „Благой 
Захариев-1932“, кв. 
Малко Белово.

Първото ни ате-
лие се проведе в гр. 
Белово още на 8 ап-
рил. Тук имахме и 
нова доброволка 
- майсторката в пи-

сането на яйца по 
велинградската во-
съчна техника, г-жа 
Бойка Божурина. За 
всички бе интересен 
фактът, че тиган-
чето и писалката, с 
които тя работи са 
отпреди 150 години.  

За останалите 
ателиета поканих-
ме г-жа Магдалена 
Гушкова, тя е дъл-
гогодишен доброво-
лец, който показва 
техниката вече десет 
години. На ателиета-
та винаги се създава 
настроение и твор-
ческата атмосфера. 

Особено вдъхновя-
ващо е да наблюда-
ваме как младите 
хора се стараят да 
овладеят техниката 
и как се радват на 

наученото.  
Надяваме се, че 

и тази година сме 
допринесли да се 
почувства Велик-
денският дух и же-
лание на всички 
участници да научат 
този интересен, стар 
начин за изписване 
на яйца.

По повод Меж-
дународния ден на 
авиацията и космо-
навтиката и 40 го-
дини от полета на 
първия български 
космонавт Георги 
Иванов, децата от 
Детски комплекс - 
Белово поканиха на 
вълнуващо „Пъте-
шествие в Космоса“ 
учениците от вто-
рите класове на СУ 

„Ал. Иванов – Ча-
пай“, с учители г-жа 
Караиванова и г-жа 
Митова.

Децата отгатваха 
различни загадки, 
„посетиха“ плане-

тите от Слънчева-
та система заедно с 
професор Знайков 
и кучето Ласи и из-

пратиха с хвърчи-
ла своите послания 
към Космоса.

Малките актьо-
ри от Детския ком-
плекс получиха на-
гради от Местната 
комисия за борба с 
противообществе-
ните прояви на ма-
лолетни и непълно-
летни /МКБППМН/ 
към община Бело-
во, връчени от г-жа 
Любомира Тане-
ва - ст. спец. „РД и 
ЕП“ и секретар на 
МКБППМН-Белово.

На 13 април 2019 
г., Исторически му-
зей град Белово за 
първи път проведе 
„Ден на дарители-

те“. От 2016 г. до на-
стоящия момент 36 
човека са намерили 
време да се обърнат 
назад, да съберат 
стари документи и 
снимки и да ги дарят 
на музея по времето, 

когато той имаше 
статут на музейна 
сбирка. Музейният 
екип има идеята да 
направи празника 

традиционен, като 
го провежда всяка 
година. Това е на-
чин да се помага на 
събирателската дей-
ност на институция-
та и да се благодари 
и зачете отношение-

то на хората, пома-
гащи на музея. 

Гост на търже-
ството бе кметът 
на община Белово, 
инж. Костадин Ва-
рев, представители 
на Общинска адми-
нистрация, граж-
дани. Празникът 
започна с кратко 

приветствие от Сев-
далина Попова, ст. 
специалист „Музей-
но дело“ в община 
Белово. 

Първият поздрав 
към дарителите бе 
нестинарски танц, 
изпълнен от учени-
ците от Х а клас на 
СУ „Ал.Иванов – 
Чапай“, гр. Белово. 

Всеки от дари-
телите получи сви-
детелството си за 
дарение, на фона на 
мултимедийна пре-
зентация, визуали-
зираща дареното. 
Изненада за всички 
бе ревюто на карна-
вални костюми, нас-
коро получени като 

дарение от госпожа 
Лиляна Ковачева от 
София, която също 
бе между гостите. 
Много усмивки и 
приятни емоции 
предизвикаха Шах 
Джахан и съпругата 
му Мумтаз Махал, 
африканският жрец 
и българската цари-
ца, а беловската фея 

ориса всички да бъ-
дат здрави, щастли-
ви и силни. 

Така музейният 

екип благодари на 
гражданите на об-
щина Белово за под-
крепата. Специални 
благодарности из-
казваме на ръковод-
ството на СУ „Ал.
Иванов – Чапай“, 

гр. Белово за изклю-
чителната помощ 
при подготовката 
на празника. Благо-
дарим на г-н Нико-
лай Титеряков, на 
г-жа Ваня Ценова и 
на учениците, които 
участваха в търже-
ството.

Среща на дарителите на Исторически музей, гр. Белово

12 април – Международен ден 
на авиацията и космонавтиката

Великденски ателиета


