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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО                                                                  Бр. ІІІ;  м. І, ІІ..2015 г. 
 

Град Белово вече с нов площад 
 
     На 19.ХІІ.2014 г. община Белово приключи 
проект за реконструкция на площад 
„Освобождение” в гр.Белово. Той се осъществи 
със средства от Министерството на финансите по 
Публично-инвестиционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на регионите”. Стойността на 
проекта е  240 000 лв.  
 

 
 
       Обновеният площад грейна още по-красив, 
когато вечерта бяха запалени светлините на 
Коледната елха. На тържеството присъства 
областният управител г-н Трендафил Величков, 
който пожела на населението весели Коледни и 
Новогодишни празници. За децата, участници в 
програмата и в забавните игри, общината беше 
осигурила подаръци. Празникът завърши с 
пристигането на Дядо Коледа, който удостои с 
честта да запали светлините на елхата Галя 
Дочевска, която през 2014 год. успя да се пребори 
с тежкото заболяване и вече е на училище. 

  Тържеството завърши с разноцветна заря.   
 

 
 
     И макар да нямаше обилни снеговалежи през 
тази зима, беловци имаха възможност да видят, 
че площадът е красив и под снежна пелена. 
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Бюджет на община Белово за 2015 г. 
 
Рамката на бюджета на община Белово за 

2015 г. е 5 милиона и 508 хиляди лева. 
Предвидените разходи за делегирани от държавата 
дейности са 2 милиона и 400 хиляди лева, а 
разходите за местни дейности – 3 милиона и 108 
хиляди лева. Основен приоритет в бюджета е 
образованието, като за този сектор ще бъдат 
отделени 1 милион и 750 хиляди лева. През тази 
година се очаква завършването на обекти от 
капиталовия списък на стойност 1 милион и 237 
хиляди лева. С местна издръжка ще започне да 
функционира Дом за възрастни хора с физически 
увреждания. 

Голяма част от приходите в община Белово 
се очаква да дойдат от разпореждане с общинско 
имущество. През тази година е заложено в 
бюджета да влязат 360 хиляди лева от отдаване на 
имоти под наем и 1милион  лева от продажба на 
такива. 
 

Областният управител с изнесена приемна  
в община Белово 

 
Община Белово очаква финансиране на 

проекти за изграждане на мостове, подпорни стени 
и водопроводната мрежа на населените места. 
Това бяха част от въпросите поставени по време на  
срещата на областния управител Трендафил 
Величков с кмета на община Белово Костадин 
Варев, общинските съветници и кметовете на 
кметства в общината на 9.02.2015 г. в община 
Белово.  
       След последните обилни валежи е разрушена 
подпорна стена на р. Яденица  в гр. Белово, щетите 
са само материални, за трайното решаване на 
проблема ще се търси финансиране от 
Междуведомствената комисия към МС за 
възстановяване и подпомагане. От спешен ремонт 
се нуждаят два моста в гр. Белово и мостът в с. 
Мененкьово, за които има изготвени проекти. 
Общинска администрация има и проектна 
готовност за ремонт и доизграждане на ВиК 
мрежата в седемте села на общината, като почти 
завършен е само проектът в с. Сестримо. 
     Трендафил Величков ще подкрепи усилията на 
община Белово в започнатите вече преговори с 
 
 

австрийска фирма, която иска да инвестира в 
общината и да разкрие нови работни места. Има 
заявен интерес от инвеститори и към базата на 
бившето военно поделение в с. Аканджиево, за 
изграждането на винарска изба. 
     По сигнали на кметовете на селата, РИОСВ 
Пазарджик предстои да извърши проверка на 
нерегламентираните сметища в района на с. 
Голямо Белово, а ОПУ да извърши мероприятия 
по почистване и оформяне на канавките, смяна 
на оградите на мостовете и на мантинелите по 
републиканския път Белово-Костенец, който 
преминава през с. Момина клисура. 
     Общинските съветници от Белово, настояват 
пред областния управител, отново да бъдат 
разкрити изнесени работни места на НОИ, 
Бюрото по труда и Здравната каса, което ще 
спести транспортни разходи и време на 
жителите на община Белово. От своя страна 
общинската администрация се ангажира да 
предостави подходящо работно помещение  и 
да поеме разходите за транспорт на 
служителите на държавните ведомства. 
     В приемната за граждани земеделски 
производители и животновъди от общината 
алармираха областния управител за 
възникналите проблеми и противоречия с 
действащото законодателство при сключването 
на договори за стопанисване и обработване на 
земеделските земи в землищата на селата 
Габровица и Мененкьово. По казуса ще бъде 
извършена проверка от Областна дирекция 
земеделие. 

 
 

.  
 

Община Белово - част от Агенцията 
за регионално развитие на Рила 

 
     Общинският съвет в Белово подкрепи  
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инициативата за обособяване на геопарк "Рила". 
Идеята е на Агенцията за регионално развитие на 
Рила - неправителствена организация, нагърбила 
се с осъществяването на мащабния замисъл за 
взаимодействие между всички общини на 
територията на планината. Съществуването на 
геопарка ще ги улесни при общото им 
кандидатстване по различни проекти, ще 
подпомогне работата помежду им и ще подобри 
социалната и икономическа среда в тях. Цели се да 
се стимулира местното производството и регионът 
да се превърне в привлекателно място за живот и 
туризъм.  
     Със свое решение общинарите в Белово 
присъединиха общината към агенцията, в която 
вече членуват общините Сепарева баня, Самоков и 
Кочериново. От неправителствената организация 
вече са включили община Белово в план за 
изнесени обучения за селскостопански 
производители, участие в които ще вземат 
представители на земеделското министерство, 
професор от БАН и Националната служба за 
съвети в земеделието.  
     Все пак процесът по обособяване на геопарка и 
реалните резултати от начинанието могат да се 
очакват в период между 8 и 12 години, стана ясно 
при представянето на идеята пред беловските 
общински съветници. 
 

Белово отбеляза освобождението си 
 

 
 

       На 14 януари жителите и гостите на община 
Белово отбелязаха 137-годишнина от 
освобождението на беловския край от османско 
робство. 
     Празничната вечер започна с приветствия от 
кмета на община Белово инж. Костадин Варев, 
заместник-председателя на 43-то Народно 
събрание Янаки Стоилов и Трендафил Величков- 
областен управител на област Пазарджик.  

     Поздравителни адреси бяха изпратени от 
президента на Република България - Росен 
Плевнелиев, представители на европейския и 
националния парламент, неправителствени 
организации и бизнеса. 
     След това последва запалването на 
традиционния празничен огън, а заря, огря 
небето над Белово. Празникът продължи с 
народно веселие, като за настроението на 
присъстващите се погрижиха изпълнителките 
Преслава и нейната сестра Ивелина Колева. 
Празникът завърши със спектакъла на 
ансамбъл”Беловче” „Това е България”. 
 

 
 

Населението в с. Голямо Белово пази 
своите традиции 

 
 

 
     С кръшни хора и стари обичаи за пореден 
път на 8 януари голямобеловци отбелязаха 
Бабинден. Въпреки студеното време Групата за 
автентичен фолклор към НЧ ”Тодор 
Каблешков-1874” изпълни ритуала „Къпанки”. 
С вода от реката снахи поляха ръцете на своите 
свекърви, за да засвидетелстват уважение и  
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признателност към тях. Намериха се и смелчаци, 
които въпреки минусовите температури се 
престрашиха да влязат в река Яденица, за да се 
изкъпят за здраве, както повелява традицията. 
Празникът в Голямо Белово продължи през целия 
ден с много песни, танци и добро настроение. 

 
Поклон пред Апостола на свободата 

     Въпреки  ремонтните дейности дворът  на музея  
в гр. Белово събра на 19 февруари на поклонение 
пред барелефа на Васил Левски  граждани, 
представители на общинската администрация и 
ученици от СОУ”Ал.Иванов-Чапай”. С кратко 
слово за дейността на Апостола и Ботевото 
стихотворение „Обесването на Васил Левски” бе 
отбелязана 142-годишнина от гибелта на верния 
син на майка България. С едноминутно мълчание и 
падане на колене присъстващите отдадоха своята 
почит, поднесени бяха венци и цветя. 

 

 
 
     21 януари – Ден на родилната помощ 
 
     В община Белово  бе отбелязан 21 януари – Ден 
на родилната помощ, Бабинден. През 2014 година 
в общината са се родили 64 деца. В град Белово и в 
другите населени места от общината бяха 
проведени тържества, организирани от читалищата 
и пенсионерските клубове, и по  традиция на 
бебетата, родени през предходната година бяха 
раздадени подаръци. 
 

 
 

Начин да се съхрани любовта към 
книгите и четенето 

 
     Един от проблемите, който често се обсъжда 
в публичното пространство, е свързан с 
нежеланието на децата и младите хора да четат 
книги. Безспорен факт е, че съвременните 
технологии са много атрактивни и  все повече 
обсебват свободното  време, но в  НЧ”Искра 
1881”, с. Сестримо, не се отказват и се опитват 
да изграждат почит към старата хартиена книга. 
С ентусиазъм библиотекарката Рени Павлова 
вече трета година реализира инициативата 
„Библиотекар за 1 час”. Всеки ден, по 
предварително изготвен списък, едно дете 
изпълнява задълженията на библиотекаря: 
записва и отписва книги на читателите. 
Списъкът за месец март вече е попълнен и 
всеки, записан в него,  чака с нетърпение да 
дойде  редът му.  

 

 
 

Към библиотеката от ноември 2014 год. е 
сформиран и клуб” Приятели на библиотеката”, 
в който членуват деца от първи до седми клас. 
Сбирките му са от 15.00 до 16.00 часа, като през 
това време членуващите  подготвят набелязани 
в плана мероприятия за отбелязване на 
празници и годишнини. Обединени под девиза 
„Чета, знам, мога” клубните членове изграждат 
у себе си и организационна култура. Те са 
избрали управителен съвет, имат председател, 
координатор, правят се проверки за присъствие. 

 
    Уважаеми граждани на община Белово, 
Информационният бюлетин е отворен 
за Ваши предложения, въпроси и сигнали. 
 
Контакти: 
Гр. Белово 4470, ул.”Орфей” №”А 
03581/ 27 73;  Fax.: 03581/ 27 70 
E-mail: kmet@belovo.eu 
www.belovo.eu 
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