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Празничен и 
слънчев, изпълнен с 
много усмивки, тре-
пети и вълнения бе 
16 септември – пър-
вият учебен ден във 
всички училища в 
община Белово. 

Новата учебна го-
дина започват 565 
ученици и 165 деца 
в детските градини. 
И през тази година 
община Белово оси-
гурява безплатен 
транспорт не само 
за учениците от об-
щината, но и за тези 
от съседни общини, 
които учат в СУ-Бе-
лово.

По традиция по-
даръци за всички 
първокласници бяха 
осигурени от Кмета, 
на общината  и Об-
щински съвет - Бе-
лово. Общият брой 
на записаните пър-

вокласници в учи-
лища на общината е 
50, от които 40 в СУ 
„Ал. Иванов – Ча-

пай“ гр. Белово и 7 
в ОУ „Отец Паисий“ 
с. Мененкьово и 3 в 
училището в с. Сес-
тримо.

Маломерни и 
слети паралелки ще 
има в училищата в с. 

Мененкьово и с. Се-
стримо.

Кметът на об-
щина Белово инж. 

Костадин Варев спо-
дели първия учебен 
ден с възпитаници-
те на Средно учи-
лище „Александър 
Иванов – Чапай“. 
Първият звънец в 
беловското училище 
удари за две пара-

лелки първокласни-
ци с класни ръково-
дители г-жа Диляна 
Петракиева и г-жа 

Гергана Искрова. 
Празнична про-

грама огласи двора 
на Средното учили-
ще. Директорката 
на училището г-жа 
Спаска Кузманова 
плисна менче с вода 
за здрава и успеш-

на учебна година 
на всички ученици. 
Кметът на община-
та поздрави учите-
лите и учениците с 
първия учебен ден 

и им пожела здраве, 
постоянство, увере-
ност в постигане на 
целите си и да пазят 
традициите на учи-
лището си.

На 13 септем-
ври Доброволното 
формирование към 
община Белово взе 
участие в организи-
раното от Нацио-
налната Асоциация 
на доброволците в 
Република България 
мащабно учение за 
реакция на добро-
волци при наводне-
ния.

Занятието се про-
веде на язовир Дос-
пат в град Сърница 
и в него взеха учас-
тие над 70 добро-
волци от различни 
формирования в 
страната – Белово, 
Вълчедръм, Пана-
гюрище, Пловдив, 
Сандански, София 
и Сърница, Перник, 
както и спасители 
от „Пещерно спася-
ване“, Федерацията 

на радиолюбителите 
и Съюза на българ-
ските спасители.

Участниците в 
учението от ДФ-Бе-

лово бяха: Стелиан 
Хараланов Станис-
лав Танев, Петьо 
Лютаков, Николай 
Димитров, Емил 
Терзийски, Любо-
мира Танева и Геор-
ги Спасов-статист.

За първи път се 

организира и про-
веде подобно учение 
за доброволци, а не 
демонстрация. 

Участниците-спа-

сители нямаха пред-
варителна инфор-
мация за мащаба на 
бедствието, нито за 
броя на пострадали-
те или вида на нара-
няванията им. 

Дейностите, кои-
то извършиха по 

време на учението 
се състояха в издир-
ване и спасяване в 
пресечен терен, по-
жарогасене, еваку-

ация по въжен спо-
соб, водно спасяване 
и първа долекарска 
помощ. 

Участваха екипи 
за: височинно спася-
ване, водолазно спа-
сяване, пожарогасе-
не /за ръководител 

на екипа беше из-
бран Станислав Та-
нев от ДФ-Белово/, 
ПДП /първа доле-

карска помощ/, из-
дирване и спасяване, 
ПТП /пътно транс-
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портно произшест-
вие/, радиокомуни-
кация, наблюдение 
с дрон, оперативен 
щаб, статисти. Ця-

лото учение преми-
на под ръководство-
то на Оперативен 
щаб /ОЩ/ в лицето 
на Боян Аврамов /
ръководител ОЩ от 

ДФ „Содис“/ и Сте-
лиан Хараланов /
зам.-ръководител 
ОЩ от ДФ-Белово/.

С п а с и т е л н и т е 
екипи се сформи-

раха на терен от до-
броволци от различ-
ни градове, които 
не се познават по-
между си, както би 
се случили в реал-

на обстановка при 
действително бед-
ствие. Те получаваха 
от щаба нареждания 
с конкретни задачи, 
които да извършат. 

Това допринесе за 
усъвършенстването 
на работата в екип 
и координацията 
между доброволци-
те.

Актуално стр.2
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С Указ № 163/10.07.2019 г. Президентът на Република България 
насрочи датата 27 октомври 2019 г. за произвеждане на избори за 
общински съветници и за кметове.

С право да дадат своя вот на местните избори са всички бъл-
гарски граждани, които са навършили пълнолетие към датата на 
изборния ден, не са поставени под запрещение, не изтърпяват 
наказание лишаване от свобода и са живели в населеното място 
най-малко през последните 6 месеца.

Гражданите на държава-членка на Европейския съюз, които 
не са български граждани, трябва да отговарят на изброените 
по-горе условия, като трябва да имат и статут на продължително 
или постоянно пребиваващи в Република България и да не са ли-
шени от правото да бъдат избирани в държавата членка, на която 
са граждани.

На 16.08.2019 г., съгласно Изборния кодекс, при кмета на Об-
щина Белово се проведоха консултации за състава на Общинска-
та избирателна комисия. На нея присъстваха представители на 
политическите партии ГЕРБ, ДПС и ВОЛЯ и коалициите „БСП 
за България“, „Обединени патриоти“ и „Демократична България 
– обединение“. Като се съобразиха с указанията на ЦИК опреде-
лиха следния мандатен състав на ОИК-Белово: 4-ма членове на 
ГЕРБ, 4-ма членове на Коалиция „БСП за България“, 1-н член на 
ДПС, 1-н член на ВОЛЯ и 2-ма членове на Коалиция „Обедине-
ни патриоти“ и 1-н член на Коалиция „Демократична България 
– обединение”.

След проведените консултации кметът на Община Белово 
представи на ЦИК писмено предложение за състав на ОИК. С Ре-
шение № 860-МИ/28.08.2019 г. и Решение № 1033-МИ/10.09.2019 
г. ЦИК назначи следните членове на ОИК-Белово:

Председател: Христо Николов Вълков
Зам.-председател: Диана Ангелова Петкова
Зам.-председател: Антоанета Ангелова Стойкова
Секретар: Маргарита Вескова Мизова

Членове: 
1. Владимир Александров Бонджов
2. Вера Василева Савова
3. Лидия Йорданова Йончева
4. Румяна Петрова Божурина
5. Мария Костадинова Камбурова
6. Евелина Станкова Петрова
7. Мария Иванова Тодорова-Митова
8. Гергана Красимирова Михайлова
9. Надежда Любенова Тошева.

За девети пореден 
път на 14 септември 
(събота), община 
Белово взе участие в 
кампанията на bTV 
Media Group „Да из-
чистим България за-
едно”. 

Както всяка пре-
дходна година, така 
и тази на всички 

доброволци бяха 
предоставени чу-
вали и ръкавици 

за организираното 
почистване. Общи-
на Белово използва 

наличната техника 
за почистване и из-
возване на събрани-
те на територията на 
общината отпадъци, 
които бяха депони-
рани на регионално-
то депо.

Заедно успяхме 
да направим об-
щина Белово не 
само по-чисто, но и 
по-добро и красиво 
място за живеене! 

Месец август е 
любимото ни вре-
ме за заниманията, 
които Исторически 
музей, гр. Белово 
ежегодно провежда  
с децата от община-
та.  След месец и по-
ловина без училище, 
участниците в на-
шата програма вече 
търсят приключе-
нието и ние сме го-
тови да им го дадем. 
Тази година за пръв 
път се включиха 
читалищата в с. Се-
стримо, с. Момина 
клисура, кв. Малко 

Белово и с. Голямо 
Белово. 

За трета поредна 
година читалището 
в Дъбравите рабо-

ти с нас и тъй като 
там са осъществени 
двата образовател-
ни модула, този път 
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„Да изчистим България 
заедно” 2019 г.
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След І-я 
кръг на „А“ 
ОГ-Пазар-
джик, тре-
н ь о р с к и я 

пост на ФК „Мари-
ца“-Белово пое Ан-
тон Дамянов. 

Жребият за се-
зон 2019/2020 отре-
ди тежка програма 

за отбора на Бело-
во. Въпреки силни-
те съперници ФК 
„Марица“-Белово 
продължава напред 
с две победи и два 
равни резултата. До-
бра игра демонстри-
рат както по-опит-
ните играчи, така 
и юношите в тима. 

Отборът е напълно 
обезпечен финан-
сово, включително 
спортни екипи и 
материали. ФК „Ма-
рица“-Белово благо-
дари на феновете си 
за безрезервната им 
подкрепа на всяка 
футболна среща.

Антон Дамянов

От месец август 
започнаха трени-
ровките си децата от 
новосформираната 
Детско- юношеска 
школа по футбол 
„Марица-Белово“. 
Треньор на малките 
футболисти е Антон 
Дамянов. Към момента в 

школата се подгот-

вят 30 деца. Обосо-
бени са две групи: 
първа група – на-
бор 2010, 2011, 2012, 
2013 и втора група 
– набор 2007, 2008, 
2009. За всички пъ-
туващи е осигурен 
транспорт по насе-
лени места.

Тел. за контакти: 
0888450367

за тях разработихме 
интересна програ-
ма с повече прак-
тически занимания 
с цел децата да се 
запознаят с прин-
ципите на съби-
рателската работа. 
Осъществихме по-
сещение в най-ста-
рата къща на селото 
и два излета до инте-
ресни обекти, както 
и среща с археолога 

Асен Салкин. 
За децата от из-

броените вече се-
лища предложихме 
Образователна про-
грама – за две въз-
растови групи. Пър-
вата – носи името 

„АЗ ЗНАМ – МОГА 
НЕЩОТЪРСАЧ ДА 
СЪМ ГОЛЯМ“ , за 
деца от 7 до 10 годи-
ни, а втората – „НА-
ЗАД ВЪВ ВРЕМЕ-

ТО СЕ ВРЪЩАМ 
И МОЯ РОД АЗ 
ОПОЗНАВАМ“, за 
деца от 11 до 15 го-
дини.

В с. Момина Кли-
сура и с. Голямо Бе-
лово бе осъщест-
вено само по едно 
занятие, като въве-
дение към бъдеща 
съвместна дейност. 
За децата от Сестри-
мо и Малко Белово 
бе осъществен цели-

ят модул от програ-
мата. 

Децата бяха моти-
вирани да се върнат 
назад към корените 
си, да търсят ключ за 
разбиране на мина-
лото, запознахме ги 

с понятията „музей“, 
„музеен експонат“, 
„културна ценност“, 
представихме им 
оригинални матери-
али от музея с цел да 

събудим любопит-
ство и интерес. 

Най-интер есна 
за децата от Малко 
Белово бе срещата с 
леля Стоянка Пет-
рова, която разказ-
ва увлекателно за 
историята на селото 
и показа на децата 
местността „Влачи 
газ“, където са се на-
станили първите за-
селници, една от ста-
рите къщи и реката, 
откъдето е идвала 
водата за селото, 
както и мястото на 
първото училище, 
където свещеник 
Михаил Радулов ид-
вал на бял кон от Го-
лямо Белово да учи 
децата.

За децата от Сес-
тримо лятната обра-
зователна програма 
завърши с посеще-
ние в Исторически 
музей, гр. Белово, 
където те разгледаха 
изложбата „Архео-
логия Белово“. Ви-
дяха оръжие от Ап-
рилското въстание, 
в което Сестримо 
има активно учас-
тие. За спомен от по-
сещението в музея 
получиха материали 
и книжка за учас-
тието на Беловския 
край в Априлската 
епопея. 

Екипът на Исто-
рически музей, гр. 
Белово благодари на 
партньорите си от 
читалищата и поже-
лава на малките си 
приятели успешна 
учебна година и до 
нови срещи!

След като моми-
четата от Детски 
комплекс - Белово 
спечелиха всички 
първи места в две от 
категориите на Об-
ластния етап на VІ-я 
Национален фести-
вал „Пусть всегда 
будет солнце“ се 
класираха  за учас-
тие във  Втори зона-
лен етап на нацио-
налния фестивал в 
гр. Смолян, където 
отново заеха призо-
ви места. 

Вокално трио 

„Феникс“ продължи 
напред и участва в 
Националния - фи-
нален етап на фес-
тивала на 13 септем-

ври в гр. Казанлък. 
Фестивалът се 

проведе от Нацио-
нално движение 
Русофили и със съ-

действието на МОН, 
СБУ и Националния 
дворец на децата. 

Вокално трио 
„Феникс“ към Дет-

ски комплекс, Бе-
лово - Ивайла Ма-
ноилова, Амелия 
Хрисчева, Десислава 
Еленкова и музи-
калния ръководител 
г-жа Галина Петрова 
продължиха напред 
и станаха лауреати 
на финалния - на-
ционален етап на 
фестивала на 13 сеп-
тември в гр. Казан-
лък. 

Фестивалът се 
проведе от Нацио-
нално движение 
Русофили и със съ-

действието на МОН, 
СБУ и Националния 
дворец на децата. 

В конкуренция с 
участници от цялата 
страна момичетата 
спечелиха престиж-
ното второ място в 
категория песни.

Поднасяме специ-
ални благодарности 
за съдействието и 
подкрепата на инж. 
К. Варев - кмет на 
Община Белово за 
оказаната подкрепа 
на децата!

Наука, Култура, Спорт стр.3

За поредна година ХХІ-и 
открит и ветерански меж-
дународен фестивал по те-
нис на маса „Албена 2019“ 
събра стотици почитатели 
на този спорт от различни 
държави: Русия, Турция, 
Гърция, Румъния, Молдо-
ва, Украина и др. В турнира 
взе участие и представител 
от нашата община – Васил 
Алексов, който се класира 
на 3-то място в категория-
та „Veteran Open 60-69“. 

Децата и музеят

Второ място за Вокално трио „Феникс“

(продължение от стр. 2)

ДЮШ „Марица-Белово“

Тенис на маса



5 медала и ди-
пломи спечелиха 
Танцова формация 
„Ахинора“ и Група 
за автентичен фолк-
лор „Тракийска пе-
сен“ към НЧ „Бла-
гой Захариев - 1932“ 

гр. Белово на ІV На-
ционален Фолкло-
рен Събор „Св. Кон-
стантин 2019“

стр. 4Наука, Култура, Спорт

В един от най-го-
лемите християнски 
празници Успение 
Богородично се про-
веде традиционния 
събор на с. Сестри-
мо. 

В програмата 
взеха участие само-

дейни състави от 
община Белово, с. 
Паталеница и на-
родната певица Гуна 
Иванова. 

По традиция на 
този ден се проведо-

ха и традиционните 
борби на площада. 

Не о б х о д и м и т е 
средства за награди-
те на участниците в 
борбите бяха осигу-
рени от кмета на об-
щина Белово – инж. 
Костадин Варев. 

Програма-
та продължи 
до късно ве-
черта с много 
музика и до-
бро настрое-
ние.

Участия на читалищата от община Белово
 в летните фестивали

Традиционен събор 
в с. Сестримо

Голямо Белово

Малко Белово

Сестримо

Момина Клисура
ІХ Световен шам-

пионат по фолклор 
„World folk 2019“ /гр. 
Несебър/ - Група за 
автентичен фолклор 
при НЧ „Тодор Ка-
блешков“ с. Голямо 
Белово.

Участие на Хор за 
автентичен фолклор 
при НЧ „Просве-
та-1928“ с. Момина 
клисура на Фолкло-
рен събор на само-
дейните състави – с. 
Мокрище

Участие на Женска певческа група при НЧ „Искра-1881“ с. Се-
стримо на ХХІ Международен фестивал за автентичен фолклор 
„Дорково – 2019“.

Участие на Женска певческа група при НЧ „Искра-1881“ с. Се-
стримо в 17-ти Международен фолклорен фестивал „Бобфест” 
2019 - с. Радуил.

Участие на ТФ ,,Белмекен” в Междуна-
роден фестивал - „Черна гора 2019“

Нова визия 
за колите 

на Домашен 
социален 

патронаж


