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Електронният вариант на общински вестник “Белово”, четете на сайта на Общината: www.belovo.eu

Два спечелени проекта
от община Белово

Започна ремонт
на улиците
в с. Момина клисура

В рамките на Национална кампания „Чиста околна среда –
2020“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема: „ОбиЗапочнаха строително-монтажните дейности по Проект: „Почам природата – и аз участвам“, община Белово спечели два
добряване
на жизнената среда и публичните пространства в обпроекта за изграждане на: „Детска площадка и създаване на
щина Белово чрез рехабилитация на улична мрежа в с. Момина
кът за отдих“ в с. Сестримо и с. Мененкьово.
клисура“.

172 кг капачки предаде Община
Белово

На
поредната
част от кампанията
„Капачки за бъдеще” община Белово
успя да предаде 172
кг капачки.
Само за София
през последните четири месеца се събраха 50 тона, което
дава предпоставка,
че за девет месеца

могат да се съберат
и 100 тона.
Ако кампанията продължава да
е толкова успешна
ще стане възможно
да се осигури първата
неонатална
линейка в България
по-рано от очакваното.

Нашата съгражданка
д-р Цветомира Данова
с награда от БАН
за изключително значима
монография
Цялата статия четете на стр. 2

Деметриа Танева от община
Белово спечели поименната
стипендия „Акад. Ал.
Теодоров – Балан“

За поредна година Фондация „ЕВРИКА“ определи
студентите, които
ще получат именни
стипендии /вече в
11 области/ в размер на 2 300 лева
годишно.
Наградите се определят чрез конкурси или са за
получени медали
в международните средношколски
олимпиади по ма-

тематика, информатика, физика, химия и биология.
Стипендиите,
присъдени
чрез
конкурс, носят имената на изтъкнати
български
учени
и общественици с
принос в развитието на българската
и световна наука,
техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола
Обрешков,
акад.

Благовест Сендов,
акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад.
Методи
Попов,
акад. Дончо Костов, акад. Димитър
Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо
Фичето, акад. Евгени Матеев и акад.
Александър Теодоров-Балан.
Стипендията за
български език и
(продължава на стр. 2)

Актуално

стр.2

Нашата съгражданка д-р Цветомира Данова
с награда от БАН за изключително значима монография
Д-р Цветомира Данова е главен асистент в Кирило-Методиевския център на
Българската академия на науките. Именно от института, в който г-жа Данова работи, бе направено предложение за награда на нейната книга.
След много сериозна селекция на
предложенията и от други институти,

Управителният съвет на БАН присъди наградата „за изключително значима монография с национално значение“
на нашата съгражданка д-р Цветомира
Данова. Книгата й „John of Damascus‘

Деметриа Танева
от община Белово
спечели поименната
стипендия „Акад. Ал.
Теодоров – Балан“
(продължение от стр. 1)

литерат ура на името на акад.
Александър
Теодоров –
Балан беше
обявена
в
конкурса на
Фондацията
за първи път
през изминалата година.
Тазгодишният носител на стипендията „Акад. Александър
Теодоров – Балан“ за 2020/ 2021 г. е Деметриа Танева от с. Мененкьово, възпитаник на Софийския университет.
Към момента тя завършва бакалавърската си степен по Българска филология
и подпомага българските училища в борбата с пандемията Covid-19, като замества отсъстващи и болни учители в средните училища в София.

Marian Homilies in Mediaeval South Slavic
Literatures“ (в превод на български - „Богородичните слова на Йоан Дамаскин в
южнославянските литератури“) е написана на английски език и е издадена в
много престижно европейско научно издание в Берлин тази година и обемът на
изследването е 540 страници.
Монографията е посветена на старобългарските преводи на словата за
Рождество Богородично и Успение Богородично, написани от забележителния
византийски
автор
Йоан
Дамаскин
през VIII век.
Старобългарските преводи
са проучени
въз основа на
39 южнославянски
(т.е.
ръкописи,
възникна ли
на Балканите)
ръкописа от XIV до XVII в. Централно
място в изследването заемат проблемите,
свързани с историята на текста през вековете и неговите преводи, специално
място е отделено на преводаческите подходи.
Книгата включва още издание на старобългарските преводи с гръцкия им
оригинал и речник в две части: славяно-гръцки и гръцко-славянски.

Монографията представлява първото
изчерпателно изследване на Дамаскиновите проповеди, посветени на Св. Богородица, и разпространението им в Балканската книжовна традиция. Радваме
се, че тя е публикувана от издателството
„Peter Lang” в рамките на научната поредица Studies on Languageand Culturein
Central and Eastern Europe (Vol. 36), в която по принцип се печатат ценни съвременни научни изследвания.
В основата на книгата лежи защитената
през 2014 г. в Кирило-Методиевския научен център дисертация за присъждане на
научната и образователната степен „доктор“ на Цветомира Данова, разработена
под научното ръководство на известната
наша специалистка по старобългарска
литература и старославянски ръкописи
проф. д-р Климентина Иванова.
Изследването е допълнено и подготвено за печат в резултат на изследователския престой на авторката в Берлин
като младши изследовател, придружаващ проф. д-р Лора Тасева, финансиран
от фондация „Александър фон Хумболт“.
Предложението за превода и отпечатването на труда е направено от страна
на редактора на поредицата – проф. д-р
Кристиан Фос от Хумболтовия университет.
Желаем на д-р Цветомира Данова
здраве и още много научни успехи и нови
книги!
За читателите на в.“Белово“ монографията представи:
Мая Иванова – КМНЦ БАН

Акценти от решенията
на ОбС – Белово
за месец октомври 2020
На своя редовна сесия състояла се
на 30.10.2020 г, общинските съветници
взеха следните по-важни решения:
- Откри процедура по откупуване на
80% от дружествените дялове на „В и К –
Белово“ ООД, ЕИК: 112107477 от община
Белово
- Актуализира състава на Комисията
по чл. 170 от Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража
към Общински съвет – Белово
- Обсъдиха сключване на договор за
кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG16M1OP002-2.0020004-С01 „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации
за предварително третиране на битови
отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и
Септември“
- Общинските съветници разгледаха

Заявление Вх. № УТ–1267/12.10.2020 г. от
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ за изготвяне ПУП – Парцеларен план
за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1KV за нуждите на стационарна
контролна единица АУЗПТ/ СКТ № 1039
на Път I-8 с. Момина клисура, община
Белово кв. 162 + 100 (след прекилометриране на път I-8 кв.м., 159 + 875), част от
електронна система за събиране таксите
за ползване на републиканската пътна
мрежа на база изминато разстояние за
превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол)
и на база време за леки автомобили с
обща техническа допустима маса до 3.5 т.
(електронна винетка).
- Дадоха съгласие за иницииране на
процедура за безвъзмездно предоставяне
на правото на управление върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ старото приемно
здание на жп гара Белово, за музей.
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7 читалища от община Белово Поетесата Катя Джамова
ще получат целеви средства от представи книгата си в Деня
на народните будители
държавата за нови книги
Седем читалища
от община Белово
ще получат от Министерство на културата целеви средства за обогатяване
на библиотечните
фондове с книги и
други
информационни източници.
Техните проектни
предложения бяха
одобрени за финансиране във втората конкурсна сесия
по Програма „Българските
библиотеки – съвременни
центрове за четене
и информираност“
2020 г.
Най-много средства ще получи библиотеката при

НЧ ”Христо Ботев -1931” с. Габровица – 1214.72 лв;
НЧ ”Св. Св. Кирил
и Методий - 1927 г.”
гр. Белово – 1198.05
лв; НЧ „Просвета
- 1928” с. Момина
Клисура – 1184.18
лв; НЧ „Благой Захариев - 1932” кв.
„Благой Захариев”
– 1091.13 лв.; НЧ
„Искра - 1881” с. Се-

стримо - 1022.15 лв;
НЧ „Просвета 1958”с. Аканджиево
– 691.06 лв; НЧ „Ал.
Ив. Пипноков -Чапай-1938” с. Дъбравите – 647.65 лв.
Предстои да бъдат сключени договори между читалищата и културното
ведомство за реализиране на одобрените проекти.

Волейболен клуб „Марица”
Волейболен клуб
„Марица” - Белово
очаква от Българската федерация по
волейбол, разрешение за започване на
мачовете за юноши
старша възраст.
Поради епидемиологичната обстановка в страната не
се знае дали срещиМеждувременно
те ще се играят сега се играят контролили след новата го- ни приятелски средина.
щи, последната от

които беше на 11
ноември с юношите на „Хебър” – Пазарджик. От четири
гейма
момчетата
завършиха 2:2.
Мъжкият отбор
след 20 ноември ще
започне срещите си
в лига волеймания,
ако обстановката в
страната позволява.

Детската школа по волейбол
в Белово набира
деца
(момичета и момчета)
родени през и
след 2012 г.
Желаещите да
се обадят на тел.
0892052578.

В навечерието на
Деня на народните
будители в народно
читалище „Искра 1881” с. Сестримо
се проведе среща
с поетесата Катя
Джамова. Тя представи своята стихосбирка „Вълшебно
измерение“.
За задушевната
обстановка и вълшебното изживяване допринесе и
участието на децата от селото, както
и изпълненията на
Женска певческа
група към читалището.

„Бабо, разкажи ми
приказка” - инициатива,

показваща мъдростта и силата
на българския дух, предавана
чрез родовите връзки

Въпреки
епидемологичната
обстановка, ширещата се в масовото
пространство
негативност, страх
и отчужденост, на
27 октомври баби
и внуци се събраха
в НЧ „Благой Захариев – 1932” в кв.
„Благой Захариев”.
Участниците
в
инициативата
„Бабо, разкажи ми
приказка“, показаха как силната емоционална връзка
между баба и внуче може да повлияе благотворно на
настоящето и да изгради едно по-до-

бро бъдеще, чрез
мъдростта предадена на внуците.
Малките театрали
изиграха най-хуба-

че с общи усилия изоставили гнева,
страха и взаимната си нетърпимост
(като кучето, коте-

вата българска приказка - „Дядо вади
ряпа”, с неизменния
философски извод,

то и мишката в приказката) - ние можем да се справим
с всеки проблем застигнал семейството, рода, народа ни.
Очаровани, на
свой ред, бабите/
мамите разказаха
увлекателни случки, интересни приказки и истории на
своите внуци/деца,
на фона на прекрасната есенната украса, която заедно
бяха сътворили.
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Как пътят „Над камъка” стана „Под камъка“

„...
Невгашните наши занаятчии
били с високо обществено чувство и
много благотворителни. От едно предание узнаваме, че
некой си дедо Петър
от с. Големо-Бельово, със свои средства е построил
пътя „Под камъка”
– местност на 1 км.
източно от днешната гара Белово. Преданието ни уведомява, че много одавна
в турско време, трима големобельовски
чорбаджии:
дедо
Петко, дедо Стоян и
дедо Петър, решили
да заминат на поклонение на Божи гроб,
за да им прости Бог
греховете, които те
волно или неволно,
са направили в суетния и пълен със съблазни живот.
Яхнали
тримата чорбаджии бели
коне, и под звука на
църковната камбана, цело село с цветя
и разни подаръци
за Божи гроб, ги изпратило далеко под
селото на дългия
път.
Като отминали
мястото на днешната гара Белово, те
се заизкачвали, за
да прехвърлят възвишението
„Над
камъка” и след това
да хванат стария
римски път минаващ през лозята и
се загубвал из китна
„Тракия”.
Преминавайки
пътя „Над камъка”,
най-младият от тримата пътници – дедо
Петър със скръб забелязал, че конят му
пъшка по стръмнината и се запитал:
„- Къде съм тръгнал
аз? Ще си похарча
парите, а Бог дали
ще ми прости греховете, или не. Не е ли
по-добре с тези пари
да прокопая отдолу,
край реката път, та

никой вече да не се
измъчва, а всеки да
ме благославя?!”.
Добре, но назад,
как ще се върне?
Какво ще кажат съселяните му? Нали
ще му се подсмиват
и ще бъде за приказка в устата на цялото село.
- Не, казал си
той, няма да отида
на хаджилъка. Ще се
престоря, че корем
ме боли и по-този
начин ще се върна в
Големо-Бельово.
Току що прехвърлили „Над камъка”,
тримата чорбаджии
спрели под „Зафировата круша” да си
починат. Изведнъж
дядо Петър почнал
да вика от корем.
Ами сега, що да се
прави? Другарите
му почнали да го
разтриват, завивали
му пъпа, но никаква
полза. Дедо Петър
все продължавал да
вика от корема си.
Но времето минавало и не позволявало
на двамата здрави
чорбаджии да се
занимават повече
с него, затова те го
поверили на двама
случайно минаващи
селяни, които да го
откарат обратно в
Големо-Бельово, а
те продължили пътя
си за Божи гроб.
Разбира се никой дума не казал за
дедо Петър, защото
много просто - заболял се човека. А три
дни и три нощи коремът на преставал.
Едвам на четвъртия
ден вечерта лошия
корем се поуспокоил и дядо Петър след
това, повикал всички селяни у дома си
и им казал: „Аз, селяне, на хаджилък
не можах да отида,
защото се разболях.
С парите, които бех
приготвил за хаджилък, реших да сваля
пътя „Над камъка”
отдолу край реката,
та никой да не се измъчва, а всеки, ако
му сърце даде, да ме

Георги Минков Михайлов - абитуриент
във Френския колеж „Св. Августин“, гр. Пловдив 1907 г.

благославя. Все пак
за тази добрина Бог
ще ми прости поне
един грех.”
Селяните
възприели и одобрили
идеята на дядо Петър и след три седмици целата работа била свършена.
Пътниците, както и
коларите, почнали
да минават „Под камъка”, край реката и
всеки който минавал, прекръствал се
и благославял онзи,
който е извършил
това добро дело.
След неколко месеца, двамата чорбаджии, вече хаджии, се завърнали
от Йерусалим. Като
наближили
„Над
камъка” те съвсем
се изненадали като
видели нов път под
него, край реката
Марица.
„-Бре! – казали те,
блазе на този който
стана себап да свали пътя долу! Ето
во веки веков ще го
хвалят и ще му благодарят людете, а
ние ходихме на хаджилък, похарчихме
си парите, а не се
знае Бог дали ще ни
прости греховете,
а на този човек му

стига благословията на хората во веки
веков”.
В с. Големо-Бельово ги посрещнали
още по-тържестве-

но, отколкото когато
ги изпращали – зер
вече били праведни
люде, хаджии са станали, но те вместо да
наченат да разказват
на селяните що видели и що чули по
светите места, веднага запитали:
- Кой стана себап да се прокопае
новия път „Под камъка”?
- Дедо Петър,
отговорили селяните.
А и дедо Петър
бил тук, между събраните
селяни.
Той пристъпил да
поздрави хаджиите
с „добре дошли” и
лично им заявил, че
действително той е
направил пътя, защото като се разболял и не можел да
отиде заедно с тях,
решил с приготвените пари да направи това добро дело.
„-Но Петре, казали му хаджиите,

съгласи се да ти заплатим две трети
от похарченото за
пътя, за да станем и
ние съучастници, та
и нас да благославят людете, за това
добро дело. Ние ходихме на Божи гроб,
но дали ще ни прости Бог греховете, не
се знае, нека и нас да
благославят людете,
както тебе.
Дедо Петър, обаче
не се съгласил с тяхното предложение и
двамата чорбаджии
си останали само хаджии, а за дедовата
Петрова добрина –
дето станал себап да
се прокопае и свали
долу стръмния път
„Над камъка” и днес
разказват селяните
и благославят доброто му дело.”
Георги Минков Михайлов
„Село Голямо Бельово - минало и днес”
Неиздаден ръкопис
Дял І

„А“ ОГ Пазарджик
2020/2021

Предстоящи срещи от зимния сезон
28 ноември 2020 г., събота, 14:00 ч:
Балкан (Варвара) - Марица (Белово)
6 декември 2020 г., неделя, 13:00 ч:
Марица (Белово) - Левски (Паталеница)

Класиране

М
1. Брацигово (Брацигово)
14
2. Чико Бунара (Бяга)
15
3. Балкан (Варвара)
14
4. Марица (Белово)
14
5. Левски (Паталеница)
14
6. Чепинец (Велинград)
14
7. Родопи 1921 (Козарско)
14
8. Спартак (Калугерово)
14
9. Величково (Величково)
14
10. Тракиец 2005 (Главиница) 15
11. Левски (Ракитово)
14
12. Вихър (Ветрен)
14
13. Тракия (Мирянци)
14
14. Локомотив (Септември)
14
15. Сарая (Сарая)
14
16. Оборище II (Панагюрище) 14
17. Лозен (Лозен)
14

П
13
13
13
8
8
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
0

Р З ГР Т
0 1 56:10 39
0 2 49:10 39
0 1 46:8 39
3 3 33:20 27
1 5 34:16 25
3 5 32:19 21
4 5 18:20 19
2 7 17:36 17
2 7 18:25 17
2 8 27:40 17
1 8 30:31 16
1 8 19:29 16
2 8 12:26 14
2 8 26:38 14
2 8 13:44 11
1 10 18:48 10
2 12 14:42 2

източник: bulgarian-football.com
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