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570 ученици
от община Белово влязоха
в класните стаи

Слънчев, усмихнат и вълнуващ бе
първият учебен ден
във всички училища и детски градини в община Белово. Общият брой на
децата и учениците
през новата учебна
2018/2019 година е
735 /570-в училищата и 165 в детските градини/. И
през тази година
община Белово оси-

Кметът на община Белово инж.
Костадин Варев и
областният
управител на област Пазарджик г-н Стефан
Мирев
споделиха
първия учебен ден
с
възпитаниците
на Средно училище
„Александър Иванов – Чапай“, гр. БеСредно училище, гр. Белово
лово, където първигурява
безплатен и слети паралелки ят звънец удари за
транспорт не само ще има в училищата две паралелки пърза учениците от общината, но и за тези
от съседни общини,
които учат в СУ - Белово.
По
традиция
всички първокласници получиха подаръци, осигурени
от Общинска администрация Белово.
Общият брой пърОсновно училище, с. Мененкьово
вокласници в общината през тази годи- в с. Мененкьово и с. вокласници.
на е 48. Маломерни Сестримо.
Празнична програма огласи двора
на училището. Кметът на общината и
г-н Мирев поздравиха учителите и
учениците с първия
учебен ден и им пожелаха здраве, ползотворна
учебна
година, уверено да
следват целите си и
да пазят традициите
Основно училище, с. Сестримо
на училището си.

КРАЙ НА МЕСТЕНЕТО
НА СТРЕЛКИТЕ

Европейската комисия ще предложи
отмяна на зимното
часово време и ще
остави лятното като
единствен стандарт
в Европа. Това съобщи председателят на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер след мащабно
онлайн допитване, в
което са се включили общо 4.6 милиона души от целия
Европейски съюз. В
допитването участниците можеха да
посочат кое часово
време предпочитат
– лятното или зимното. Над 80% от
анкетираните хора
са избрали лятното
часово време.
ЕК съобщи, че
няма да взима страна по този въпрос.

За да се осигури плавен преход, съгласно предложението
на ЕК всяка държава членка ще трябва
до април 2019 г. да
съобщи кое часово
време възнамерява

държавите членки,
както и на евентуални консултации
и оценки на национално и европейско
равнище.
Предвижда се последното задължи-

да прилага като постоянно — лятното
или зимното.
Решенията следва да се основават на
координация между

телно преминаване
към лятно часово
време да бъде в неделя, 31 март 2019
г. След това държа(продължава на стр. 4)

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ
ЗАЕДНО“ 2018
На 15 септември
200 доброволци от
община Белово се
включиха в акциите по почистване,

които се проведоха
в различни точки на
общината.
Голяма част от
жителите на територията на общината
подкрепиха акцията по населени места, като почистиха
около домовете си,
паркови градинки,
детски и спортни
площадки.

На територията
на община Белово с
налична техника на
Общински имоти
ЕООД и „ВиК Белово“ са почистени 10
замърсени точки на
територията на общината.
На доброволците
бяха осигурени ръкавици и чували за
събиране на отпадъците.

Бяха
уточнени
местата за събиране
на чувалите, които се извозиха от
Общински имоти
ЕООД.
В рамките на кампанията са събрани,
извозени и депонирани на Регионаллно депо за отпадъци
гр. Пазарджик 17
тона отпадъци.
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Актуално

ОБЯВА
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

„Местна Инициативна Група - Белово,
Септември,
Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР
Мярка 2.1 „Социа лно-икономи ческа интеграция на
маргина лизирани
общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ
„Белово, Септември,
Велинград“ посредством процедура на
подбор на проекти за безвъзмездна
финансова помощ
BG05M9OP0012.021 МИГ „Бело-

во,
Септември,
Велинград - социа лно-икономическа интеграция на
маргинализирани
общности като ромите“
Целта на настоящата процедура
е насърчаване на
социалното включване и създаване на
подходящи условия
за
устойчивата
интеграция на социално изключени
роми, хора живеещи
в риск и бедност.
Процедурата за
безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финан-

совата подкрепа на
Европейския
Социален Фонд чрез
приноса на ОПРЧР
за Водено от общностите местно развитие.
Процедурата
е
във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „НА-

МАЛЯВАНЕ
НА
БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ
НА
СОЦИАЛНОТО
ВКЛЮЧВАНЕ” Ин-

вестиционен приоритет 1 „Социално-икономиче ска
интеграция на маргинализирани общности като ромите“-

Проекти по Оперативна
програма „Развитие
на човешките ресурси“
2014 - 2020 г.

Община Белово в качеството си на бенефициент по договор
за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.0100009-C01 от 11.06.2018 г. за Проект „Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в
община Белово“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010
„Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., учреди
в структурата си социално предприятие „Поддържане, промотиране и опазване на културните обекти на територията на община
Белово“. За функциониране на социалното предприятие и с оглед
на поетите в рамките на изпълнение на проекта ангажименти,
община Белово разкри нови работни места.
След проведен конкурс по документи и персонални интервюта
с кандидатстващите, бяха назначени 25 души за срок от 12 месеца
на следните длъжности: Общ работник – 5 бр.; Архивист – 2 бр.;
Шофьор на товарен автомобил – 1 бр.; Работник озеленяване – 5
бр.; Пазач невъоръжена охрана – 6 бр.; Екскурзовод – 2 бр.; Сметосъбирач – 4 бр.
В изпълнение на Проект BG05M9OP001-1.028-0001 „Работа“,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, община Белово
назначи 13 лица на длъжностите – работник, поддръжка на пътища и общ работник поддържане на сгради за срок от 12 месеца.
По НП „Помощ при пенсиониране“ чрез Агенцията по заетостта – назначено 1 лице за срок от 12 месеца.

Започна освежаване с нова
боя на оградните парапети на
мостовете и еластичните огради
/мантинели/ на
територията на
община Белово.

на ОП РЧР
Проектите ще се
изпълняват на територията на МИГ
„Белово, Септември,
Велинград“
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Направление 1:
„Подобряване достъпа до заетост”
Направление 2:
„Подобряване достъпа до образование”
Направление 3:
„Подобряване достъпа до социални и
здравни услуги”
Направление 4:
„Развитие на мест-

ните общности и
преодоляване на негативните стереотипи”
Общ
разполагаем индикативен
бюджет по тази покана: 100 000,00 лв.
Пълният
комплект Условия за
кандидатстване
е
публикуван на следния интернет адрес:
www.migbsv.bg ,
(https://umis2020.
government.bg
Краен срок за
представяне
на
предложенията:
31.10.2018 г., 17:30
часа

Проектните
предложения
по
настоящата
процедура за подбор
на проекти, следва
да бъдат подадени
само по електронен път, като се използва Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)
- https://eumis2020.
government.bg/, където е налично ръководство за работа
със системата.

Програма за развитие
на селските райони
2014 - 2020 г.

Предстои ремонт
в Детска градина
„Щурче“ в град Белово. Проектът „Ремонт, реконструкция на оборудването
и обзавеждането на
образователната инфраструктура“ е по
Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020,
съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие. Очаква се само избор на изпълнител на строително-монтажните работи в Детска градина „Щурче“ в град Белово, но дори
ремонтите да се осъществяват през есента, те няма да попречат
на нормалната работа на детското заведение.

Продължава продажбата на имоти
в курорт „Чаира“ и м. „Свети Георги“

Община Белово уведомява, че съгласно
одобрени ПУП се извършват продажби на
незастроени имоти в
курорт „Чаира“ и местността „Св. Георги” в
землището на с. Сестримо.
Собствениците на
законно
построени
сгради в курорт „Чаира“ и местността „Св.
Георги” могат да за-

купят земята на отре- кмета на общината.
дения им урегулиран
За повече информапоземлен имот след поция: тел. 03581/2773
даване на заявление до
/вътр.116/
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Музеят идва при децата

Инициатива, посветена на Европейските дни на наследството 2018 г.
За втори път през
месец август Музейна сбирка „Атанас
Хрисчев“, гр.Белово
осъществява работа с деца по Образователна програма
с тема: „Назад във
времето се връщам
и моя род, аз опознавам“.
Програмата съдържа една основна тема, с времеви
обхват 5 дни по два
часа и има за цел да
мотивира децата да
се върнат назад към
корените си, да им
даде ключ за разби-

ране на миналото;
тази година заниманията имат практическа насоченост –
ориентирани са към

местната история.
По
програмата
работят група деца
от с. Дъбравите, по
инициатива на НЧ

На първото занятие бе представена мултимедийна
презентация, която
показва резултата

на един от местните
дейци на ВМОРО,
имаше игри и други
изненади. В следващите занятия деца-

издирване и събира- „Ал. Иванов Пипон- от краеведско из- та показваха стари
следване, посветено снимки и докуменне на материали от ков – Чапай-1938“.

ти, съхранили родови спомени. Летните
ни занимания приключиха с виртуална фото-документална изложба: „От
отминалите времена“, в която представихме
старите
снимки, открити от
децата.
Идеята ни е да
работим с децата от
цялата Община Белово.
Севдалина Попова, ст. спец. „Музейно дело“-Община Белово

Волейболен клуб „Марица“ – Белово Продължава активната дейност

на възобновеното
ТД „Алабак“-Белово

ВК „Марица“-Белово започна активни тренировки
от началото на месец септември. Треньорът Иван Цоклинов набира деца за

попълване на състава на отбора.
Желателно е децата, които искат да
се запишат да бъдат
от община Белово,
на възраст от 1 до 10

клас.
Готови са и новите екипи на отбора
/момчета-синьо/ и
/момиче та-све тло
синьо и черно/.

Членовете на дружеството с водач
Анастас
Георгиев
Атанасов от гр. Белово с голям ентусиазъм, постоянство и
издръжливост продължават да покоряват върхове не само
в страната ни, но и в
други държави.

Тенис на маса
– ветерани – „Марица“ Белово

Продължава доброто представяне
в състезанията по
тенис на маса на ветерана Васил Данчев
Алексов от гр. Белово във възрастова
група 60-69 г.

- І-ви Международен турнир по тенис на маса /1-3 юни
Поморие/ - грамота
за отлично представяне;

1988 г. - наш съгражданин
на връх Елбрус (5 642 м)

- Турнир по тенис на маса „Шумен
2018“ – 2 /два/ медала – 4-то място:
на двойки /50+ г./ и
на сингъл /60+ г./;
Международен турнир „Албена
2018“ – 9-то място
от 46 състезатели в
категория 60-69 г. от
различни страни:

Турция, Румъния,
Русия,
Швеция,
Хърватска, Украйна,
Словения и др.
Предстоящи
участия на нашия
ветеран:
1-5 октомври –
Бодрум, Турция;
20-21 октомври
– Истанбул, Фенербахче.

Ето част от постиженията им:
- Връх Мусала /2
925,4 м/ – най-високият планински
връх в България и
на целия Балкански
полуостров.
- Връх Вихрен /2
914 м/ - е най-високият връх на Пирин,
втори по височина в
България след Мусала в Рила и трети
на Балканския полуостров след Митикас (2917) в Олимп

(Гърция).
- Връх Полежан /2 850,4 м/ - е
най-високият гранитен връх (карлинг) в Пирин и
четвърти по височина след мраморните
първенци Вихрен,
Кутело и Бански суходол.
- Връх Безбог /2
645 м/ - гранитен
връх в Пирин, разположен на Полежанското странично било.
- Връх Ботев /2
376 м/ - е най-високият връх на Стара
планина.
- Етна - е активен вулкан в североизточната
част
на остров Сицилия,
(Италия). Височината му е 3 323 m.
- Везувий - е активен вулкан, извисява се на височина
1 281 м над морското ниво, близо до
Неаполитанския залив, Италия.
- Връх Триглав /2
864 м/ – Словения е най-високият връх
в Словения, в бивша Югославия и в
Юлийските Алпи.

- Връх Голям Кораб /2 764 м/ – Македония – Кораб е
гранична планина
между
Република
Македония и Албания.
- Титов връх /2
747 м/ - е най-високият връх в планината Шар, раз-

положен близко до
граничната линия
между
Република
Македония и Косово, изцяло на македонска територия.
- О-в Крит - 2 върха: Пакнес /2 450 м/
и Ида /2 445 м/.
- Връх Монблан
- бял връх/бяла планина - е най-високият връх на Алпите и
цяла Западна Европа. Разположен е на
френско-италианската граница, височината му е около 4
810 м.

Издава Община Белово, ул. “Орфей” № 4А, тел.: 03581/ 27 73, e-mail: kmet@belovo.eu, www.belovo.eu;
Печат и предпечатна подготовка: “Щит Террос” ЕООД, гр. Септември, 0878 70 43 70

Спорт

Много ощастливени детски сърца
с благодарност към бате Жоро
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Децата от Малко Белово и техните родители благодарят
от сърце на г-н Георги Варев за предоставената им възможност да прекарат един интересен, слънчев и усмихнат ден
във Фермата за щрауси в гр. Долна баня.

Огромна благодарност на децата, посетители на библиотеката на с. Сестримо, както и от децата от с. Мененкьово към г-н Георги Варев за проведената екскурзия до Фермата за щрауси гр. Долна баня.

VII Лятно екоучилище
на Младежки воден парламент
„Западни Родопи-Девин“ 2018

В екоучилището
на Международния
воден
парламент
- МВП тази година взеха участие 60
младежи и техните ръководители от
12 населени места
в страната, както и
експерти от екологичните институции
към МОСВ, младежи от френския
МВП – от провинция Артоа Пикарди и група руски
младежи от Нижни

Новгород.
МВП е създаден
през 2011 г. Той е
част от Европейския
и Световния младежки воден парламент.
Младежите, членуващи в него, си
сътрудничат с френски, белгийски и
руски партньори в
областта на опазването на водите и
споделяне на добри
практики за устойчиво управление на

водните ресурси.
СУ „Ал. Иванов
– Чапай“ гр. Белово
членува в МВП от
самото му създаване
до днес и е негов активен член.
Екипи на училището са били участници във всички
седем екоучилища
в България и Франция. През тази година СУ-Белово беше
представено от Антоан Шуманов – ХІ
кл., Ивелина Пенева

КРАЙ НА МЕСТЕНЕТО
НА СТРЕЛКИТЕ

(продължение от стр. 1)

вите членки, които
желаят да преминат
постоянно към зимно часово време, ще
имат възможност
за последна сезонна
смяна на часовото
време в неделя, 27
октомври 2019 г.
Отдавна се спори дали изобщо има
смисъл от вечното
местене на стрелките. През февруари
тази година в дебата
се намеси и Европейският парламент,
който призова Еврокомисията да про-

учи предимствата
и недостатъците на
промяната на часовото време. Евродепутатите се позоваха включително и на
изследвания, според
които преминаването от едно към друго
часово време е свързано с негативни последици за здравето
на човека.
От 1996 г. насам
всички страни в ЕС
местят стрелките на
часовниците си – в
последната неделя
на март с един час
напред и с един час

назад в последната
неделя на октомври.
В Германия лятното
часово време е въведено през 1980г. с
цел пестене на енергия. На други места
в Европа въвеждат
лятното часово време още през Първата и втората световни войни или пък по
време на петролната
криза през 1970г. В
България лятното
часово време се въвежда през 1979г.
Източник: Информационен бюлетин на НСОРБ

– ХІІ кл. и Сашка
Атанасова – VІІІ кл.,
с ръководител г-жа
Ели Караиванова.
На това екоучилище младежите изследваха качеството
на водите на мест-

ните водоизточници
в Девин. Анализираха, обобщиха събраните резултати и
направиха предложения за решаване
на проблемите.
Данните ще бъдат

поместени в традиционния сборник,
който ще бъде представен на VІІІ Парламентарна сесия на
МВП през месец ноември.

