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На 2 юни отбелязахме 144 години от 
смъртта на големия поет и революцио-
нер Христо Ботев. 

Поклонението се 
състоя пред памет-
ника му в Белово. 

Гост на събитие-
то беше депутатка-
та от ГЕРБ г-жа Да-
ниела Малешкова. 

Венци и цветя на 

паметника бяха поднесени от г-жа Да-
ниела Малешкова, от Кмета на Община 
Белово - инж. Костадин Варев, предсе-
дателя на Общински съвет – Белово, г-н 
Стефан Якимов, Общинска структура на 
пария ГЕРБ гр. Белово, г-н Васил Савов, 
СУ „Ал. Иванов - Чапай”, Съюза на офи-
церите и сержантите от запаса, служи-

тели на Общинската администрация  и 
граждани. 

Ботевото стихотворение „Хаджи Ди-
митър” изпълниха Амелия Хрисчева и 
Ивета Маноилова. 

А актьорът Найден Банчевски, изнесе 
кратък рецитал с творбите „Моята моли-
ва” и „Обесването на Васил Левски”.

Местните данъци 
и такси към Бело-
во вече могат да се 
плащат много лес-
но и бързо в касите 
на ИЗИПЕЙ и през 
интернет система-
та ИПЕЙ от целия 
свят. Плащането се 
извършва само със 
съобщаване на ЕГН-
то на физическите 
лица или БУЛС-
ТАТ-а на фирмите.

Интернет плаща-
нето става след ре-
гистрация в сайта 
ИПЕЙ и следване на 
всички указателни 
стъпки в него. Регис-
трацията в ИПЕЙ 
е еднократна. След 
като се регистрира 
веднъж, собствени-
кът на регистраци-
ята я има винаги. 
ИПЕЙ има версия и 
на английски език, 
така че може да се 

ползват без проблем 
от чужденци.

По новия начин 
гражданите плащат 
без да носят печат-
ните съобщения, 
ако те са забравени 
или изгубени. 

Не е нужно да по-
пълват каквито и да 
са документи или да 
звънят в общината и 
да търсят предвари-
телна информация 
кой колко дължи. 

Данните за всич-
ко дължимо по МДТ 
излизат веднага след 
съобщаване на ЕГН-
то или БУЛСТАТ и 
може да се плаща 
веднага. 

Информацият а 
е винаги актуална, 
защото се работи в 
реално време. 

П л а щ а н и я т а 
също се отразяват 
веднага в общината. 

Така не може да 
се допусне и двойно 
плащане на данъка. 

Е л е к т р о н н и т е 
плащания подпо-
магат и шофьорите. 
Всеки един автомо-
бил с регистрация 
в община Белово 

може да мине го-
дишен технически 
преглед веднага, 
след като данъците 
му бъдат заплатени 
автоматично някъ-
де в страната или 

чужбина. Плащане-
то спазва и 5%-ната 
ежегодна отстъп-
ка до края на всеки 
месец април, а тази 
година - до края на 
месец юни.

Новата услуга за 
електронно плаща-

не на данъците уле-
снява неимоверно 
хората. Тя е в полза 
най-вече на живее-
щите извън общи-
ната (някъде в Бъл-
гария или чужбина) 

и им пести време, 
нерви и пари. 

Услугата стана 
възможна благода-
рение на кмета инж. 
Костадин Варев. 

Tака Белово раз-
шири услугите си, 
предлагайки много 
точки и канали за 
плащане на данъци 
от разстояние елек-
тронно, търсейки 
възможно най-евти-
ното, лекото и дос-
тъпното за хората. 

Онлайн плащани-
ята са част от бързо-
то, модерното и лес-
ното обслужване на 
сънародниците ни 
в страната и целия 
свят. 

Идеята на кмет-
ския екип е да 
продължава тази 
тенденция и да мо-
дернизира община-
та с облекчаване на 

услугите, предоста-
вяне на широка въз-
можност за избор от 
страна на граждани-
те и приближаване-
то на администра-
цията до тях.

Линкът на ИПЕЙ: 
www.epay.bg 

(през него всеки 
човек ще може да 
влиза директно от 
сайта на Белово и да 
използва регистра-
цията си в ИПЕЙ за 
плащане).

Линкът за ИЗИПЕЙ: 
www.easypay.bg 

(тук се отваря спи-
съкът с всички офи-
си на ИЗИПЕЙ в 
България с точния 
адрес и работно-
то време на касите. 
Списъкът се актуа-
лизира непрекъсна-
то).

В  услуга на гражданите

144 години от кончината на Ботев 
почете Община Белово
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От 1 май 2020 г 
стартира проект 
„Целево подпомага-
не с топъл обяд в об-
щина Белово”, който 
ще продължи до 24 
юли 2020 г. 

Проектът ще оси-
гурява топъл обяд 
на най-уязвимите 
групи в общество-
то и особено сега 
при пандемията от 
CIVID 19, към които 
спадат лица с ниски 
доходи, под линията 
на бедност, за вре-
мето в което са по-
ставени под задъл-
жителна карантина, 

възрастни хора над 
65 години без дохо-
ди или с доход под 
линията на бедност 
определена за стра-
ната, лица с увреж-
дания или възраст-
ни, които не могат 
да се самообслужват 
и не могат да си оси-
гурят сами или с по-
мощта на близките 
си своите ежедневни 
нужди от храна, об-
хващат се също така 
бездомни и скитащи 
лица от цялата об-
щина. 

С този проект се 
подпомагат хората 

с топъл обяд, кой-
то включва топла 
супа, основно ястие 
½ хляб ежедневно и 
десерт или консер-

вирани храни през 
почивните дни, при 
реализирана иконо-
мия по проекта. 

Обхванати са 170 
нуждаещи се лица на 
територията на об-
щината, освен това 
чрез осигуряване на 

най-необходимото 
–прехраната, ще се 
намалят негативни-
те последици от со-

циалната изолация.
От 16 март стар-

тира и друг проект, с 
наименование „Па-
тронажна грижа за 
възрастните хора и 
лица с увреждания, 
които са застрашени 
в най-голяма степен 
от COVID 19 в об-
щина Белово”, кой-
то ще продължи до 
края на 2020 г., про-
ектът обхваща освен 
възрастни, болни и 
самотни хора и лица 
поставени под ка-
рантина и техните 
семейства. 

Идеята е чрез па-
тронажни грижи по 
домовете да се за-
доволят нуждите на 
лицата от лекарства, 
храна, информация. 

Общинска адми-
нистрация проявя-
ва ангажираност и 
приоритетност към 
тези най-уязвими 
членове на обще-
ството, като съще-
времено контролира 
и разпространение-
то на вируса, чрез 
ограничаване на фи-
зическите контакти 
на рисковите групи. 

Във връзка с пан-
демията и остава-
нето без доходи на 
много хора от нача-
лото на май Минис-
терството на труда и 
социалната полити-
ка стартира кампа-
ния за подпомагане 
с еднократна помощ 
от 375 лева. 

Обхватът на целе-
вите групи, на които 
приоритетно ще се 
отпуска тази под-
крепа, се разширява 
с цел да се намалят 
негативните после-
дици заради корона-
вируса върху семей-
ствата с деца, които 
изпитват финансови 
затруднения по вре-
ме на извънредното 
положение. 

От помощта ще се 
възползват преиму-
ществено семейства 
с деца до 14 години, 
в които към момен-
та на заявяване на 
помощта двамата 
или единият от ро-
дителите няма пра-
во на платен отпуск 
и са ползвали мини-
мум 20 работни дни 
неплатен отпуск по-
ради невъзможност 

да работят от къщи. 
Същите права 

имат и родителите, 
които сами отглеж-
дат децата си, или са 
двама, но останали 
без работа заради 
COVID 19 и без пра-
во на друг вид обез-

щетение. 
Друго условие е, 

ако преди ползва-
нето на неплатен 
отпуск сте имали 
доход от 610 лева на 
член от семейство-
то. 

Изисква се да ня-
мате странични до-
ходи от наем, рента, 
аренда или втори 
трудов договор. 

Да не сте получа-
вали друга еднокра-
тна помощ през 2020 
г и да имате платени 
осигуровки за по-

следните 6 месеца, 
освен ако не сте ос-
танали без работа и 
без никакви доходи 
заради кризата. 

Ако работните ви 
места не са запазени 
по схемата 60/40 и 
ако детето ви е посе-

щавало детска ясла, 
градина, училище 
преди 13 март 2020 
г, са също от необ-
ходимите условия за 
получаване на помо-
щта. 

Към лицата за 
подпомагане попа-
дат също приемни 
семейства или род-
нини грижещи са за 
децата по Закона за 
закрила на детето, 
които отговарят на 
критериите за полу-
чаването й.

Одобрени са про-
екти за ремонт и 
рехабилитация на 
улиците в община 
Белово, финанси-
рани от Министер-
ството на регио-
налното развитие и 
благоустройството /
МРРБ/. 

Проект: „Подо-
бряване на жизне-
ната среда и публич-
ните пространства 
в Община Белово 
чрез рехабилитация 
на уличната мрежа 
в село Момина кли-
сура“ - Избор на из-
пълнител на стро-
ително монтажни 
работи за подобек-
ти: 

1: ул. „О.т. 195-
198-200-203-207“; 2: 
ул. „О.т. 203-215“; 
3: ул. „О.т. 197-170-
120”; 4: ул. „О.т. 195-
167-166“; 5: ул. „О.т. 
168-170“; 6: ул. „О.т. 
193-162-166-119“; 
7: ул. „О.т. 186-188-
157-118“; 8: ул. „О.т. 
141-153-155-156”; 9: 
ул. „О.т. 157-162“; 
10: „площад и тро-
тоар пред кметство“. 

Ще се извърши 
текущ ремонт и ре-
хабилитация на съ-
ществуващи улици 
в Община Белово, 
както следва:

ул. „Яденица” 
– град Белово; ул. 
„Левке” – град Бело-
во; ул. „42-ра” – село 

Сестримо; ул. „43-
та” – село Сестримо; 
ул. „45-та” – село 
Сестримо; ул. „31-
ва” – село Сестри-
мо, ул. „7-ма“ - село 
Мененкьово; ул. 
„Дунева махала“ - 
село Момина клису-
ра, ул. „16-та“ - село 
Момина клисура. 

Предстои рехаби-
литация и на улична 
мрежа в гр. Белово 
- финансирана от 
МРРБ.

- ул. „Чавдар Вой-
вода” – от ул. „Иван 
Вазов” до ул. „Ап-
рилско въстание”;

- ул. „Априлско 
въстание” – от ул. 
„Иван Вазов” до ул. 
„Георги Бенковски”;

- ул. „Георги Бен-
ковски” – от ул. „Ап-
рилско въстание“ до 
ул „Свети Спас“;

- ул. „Азово” – от 
ул. „Юндола” до ул. 
„Иван Вазов”;

- ул. „Балабани-
ца” – от ул. „Юндо-
ла” до ул. „Иван Ва-
зов“;

- ул „Юндола“ /
само тротоарни 

настилки/, както и 
ул. „19-та” в село 
Аканджиево”.

Друг проект, по 
който се работи е 
„Рекултивация на 
сметище за твърди 
отпадъци на общи-
на Белово в земли-
щето на с. Дъбрави-
те“.

Предстоят стро-
ително-монтажни 
работи и аварий-
но-укрепителни ме-
роприятия на обект 
„Корекция, укреп-
ване и доизгражда-
не на подпорни сте-
ни по коритото на р. 
Яденица, в участъ-
ците на гр. Белово, 
с цел превантивно 
елиминиране на не-
гативното влияние 
на наводненията.

Съществува не-
отложна необходи-
мост от изграждане 
на укрепителни и 
отводнителни меро-
приятия за обект: 

„Укрепване на 
свлачище в кв. 17 и 
кв. 18, с. Габровица, 
община Белово”.

НОВИ СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ СПЕЧЕЛИ ОБЩИНА БЕЛОВО

Продължава получаването 
на еднократната помощ 

от 375 лева

ПРЕДСТОИ РЕМОНТ 
НА УЛИЦИ
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Международния 
празник на детето 
първи юни се праз-
нува от 1949 г. в Бъл-
гария. 

Денят на детето 
води началото си 
от Световната кон-
ференция по въ-
просите за детското 
здраве, която е про-
ведена през 1925 г. в 
Женева. Днес праз-
никът се отбелязва 
от 51 страни в целия 
свят.

Поради панде-
мията от COVID 19 
тази година малчу-
ганите бяха лишени 
от традиционното 
весело празнуване, 
но въпреки това де-
нят бе зачетен, ма-
кар и с малки жесто-
ве по места.

В гр. Белово чи-
талището „Кирил и 

Методий” беше ук-
расило с балони вхо-
да на сградата и цял 
ден звучаха детски 
песнички на площа-
да. 

Кметът на с. Га-
бровица, Кирил 
Симеонов, органи-
зира почерпка за 
децата от селото с 
батут пред сграда-
та на читалището, 
като на всяко дете 
беше подарена по 
една топка. Тортата 
бе осигурена от сем. 
Джонкови от селото. 

В Глямо Белово 
денят бе отбелязан 
на площада на се-
лото с почерпка и 
лакомства за деца-
та предоставени от 
кмета, г-жа Ели Ил-
чева.

Кметът на с. Дъб-
равите – г-жа Ната-

ша Соколова посети 
децата от селото по 
домовете им и пода-
ри на всяко дете шо-
колад и балон. 

Това не е първа-
та подобна иници-

атива на г-жа Со-
колова, за Великден 
възрастните хора в 
селото също бяха 
посетени от нея и 
получиха козунак.

Общински детски комплекс – Белово до 
момента водеше дистанционна форма на 
обучение с децата от школата по пиано и 
музикално-театрална формация „Феникс” 
— І и ІІ равнище, съответно по-големите и 
по-малки членове на певческата група.  

Школата по пиано сега продължава, с 
разрешение на родителите вече, с присъст-
вие на децата. 

От нача-
лото на юли 
Д е т с к и я т 
комплекс ще 
п р о д ъ л ж и 
работата си с 
всички групи 
и школи, като 
осигури една 
пълноценна и 
ползотворна 
ваканция на 
своите възпи-
таници.

Библиотеката при читалището НЧ 
„Благой Захариев -1932” в Малко Белово, 
имайки предвид затруднените условия 
при създадената от пандемията ситуация, 
е намерила добро решение да запази чита-
телския интерес, като е предоставило услу-
гата – книги по домовете. 

Библиотеката е обогатила фонда си с 
нови заглавия на книги.

От м. юни танцовият ансамбъл към чи-
талището „Ахинора”, въстанови репетици-
ите си. 

Акценти от решенията на ОбС - Белово 
за м. МАЙ 2020 г.

През месец МАЙ 2020 г. Общински съ-
вет - Белово проведе едно редовно засе-
дание на 29.05.2020 г., на което бяха взети 
следните по-важни решения: 

1. Прие доклад-анализ за дейността на 
СУ „Александър Иванов – Чапай„ – гр. Бе-
лово за учебната 2018/ 2019 г.

2. Прие отчет за дейността на ОУ „Отец 
Паисий„ – с. Сестримо, община Белово 
през учебната 2019/ 2020 г.

3. Прие доклад-анализ за образовател-
но-възпитателната дейност в ОУ „Отец 
Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово 
през първи срок на учебната 2019/ 2020 г. 

4. Прие информация от ДГ „Щурче„ – гр. 
Белово относно Функциониране и дейност 
на ДГ „Щурче„ за учебната 2019/ 2020 г. 

5. Прие доклад за дейността на Детска 
градина – с. Сестримо, община Белово.

6. Прие отчет-анализ относно работата 
и взаимодействието на участък - Белово 
при Районно управление – гр. Септември с 

Общинска администрация – гр. Белово за 
2019 г.

7. Прие информация от „Югозападно 
държавно предприятие„ ДП Благоевград, 
ТП „Държавно горско стопанство – Бело-
во„ – гр. Белово относно предоставяне на 
дърва за огрев на правоимащите лица на 
територията на община Белово в терито-
риалния обхват на ТП ДГС Белово.

8. Прие анализ на пазара на труда и услу-
гите по заетостта през 2019 г. в региона на 
Дирекция „Бюро по труда„ – Септември.

9. Прие информация от Агенция за со-
циално подпомагане, Дирекция “Соци-
ално подпомагане” – Септември относно 
дейността на Дирекция „Социално под-
помагане„ – Септември на територията на 
община Белово за 2019 г.

10. Прие отчетен доклад от „Дневен цен-
тър за деца и младежи с увреждания – гр. 
Белово„ относно резултатите от работата 
през 2019 г. в ДЦДМУ – гр. Белово.

11. Прие отчет от Център за настаня-
ване от семеен тип за пълнолетни лица с 
деменция – с. Дъбравите за дейността на 
центъра за 2019 г.

12. Прие доклад от Сдружение „Местна 
инициативна група – Белово, Септември и 
Велинград„ за извършена дейност за 2019 
г.

13. Прие предложение от кмета на об-
щина Белово относно Определяне на пред-
ставител на община Белово в Общото 
събрание на акционерите на “МБАЛ – Па-
зарджик” АД.

14 Прие предложение от кмета на об-
щина Белово относно Приемане на ин-
формация за състоянието на обществено-
достъпните спортни и детски площадки в 
населените места на община Белово.

15. Прие предложение от кмета на об-
щина Белово относно освобождаване от 
заплащане на наеми на имоти – общинска 
собственост. 

16. Прие предложение от кмета на об-
щина Белово относно Информация за със-
тоянието и тенденциите в образователната 
система.

Денят на детето бе отбелязан 
в общината

Детски комплекс 
Белово ще работи 

лятото с децата

Добра инициатива



2020 година – 
оказа се време за 
изненади, извън-
редно положение и 
други неприятно-
сти, но се оказа, че 
беловските туристи 
имат повод да праз-
нуват — навършват 
се цели 110 години 
от организираното 
туристическо дви-
жение в Белово. 
Беловското турис-
тическо дружество 
„Юндола“ е създа-
дено на 26 март 1910 
година (по спомени 

на участници). 
Учредено е в 

къщата на Слав-
чо Старозагорски 
(старата фурна). 

Основатели са 
Юрдан Гандов, Ми-
хал Митов Мизов, 
Славчо Староза-
горски, кметът, 
Илия Коцев (пи-
сар), Методи Ра-
дулов - Пашата 
(учител), Яков Ива-
нов, Мария  Ивано-

ва, Георги Стойнов 
(писар в Малко Бе-
лово) и др. 

Това събитие 
е документирано 
с надпис на една 
снимка от Балкан-
ската война: „По-
дарявам лика си на 
Михал Мизов, но 
като съм съгласен 
ликът ми да стои в 
министерството на 
дружествения за-
став, който е със-
тавен на 26.03.1910 
г. в Белово у Слав-
чо с присъствие на 

кмета, ханджията 
и цялата свита. За 
спомен от мене – 
Юрдан Гандов.“

Такава е исто-
рията по спомени-
те на участниците 
в събитието. Още 
от създаването си, 
Беловското турис-
тическо дружество 
става член на Бъл-
гарския туристиче-
ски съюз. 

Той издава свой 

официален орган 
– списанието „Бъл-
гарски турист“, 
което отразява раз-
витието и дейност-
та на клоновете в 
страната. Публика-
циите в този офи-
циален орган, на-
ред със снимките 
и документите от 
архива на Истори-
чески музей, гр. Бе-
лово са основните 
извори за проучва-
нето на историята 
на организирания 
туризъм в града ни.

В  брой 5 от 10 
май 1910 г. на спи-
сание „Български 
турист“ е отразе-
но създаването на 
клона: „1 февруа-
ри 1910 г. на гара 
Белово е основан 
нов клон от БТД, 
с името „Юндо-
лъ“. В съобщение-
то се казва още, че 
първите членове 
са 17 на брой, като 

по-късно се присъ-
единяват още 5 и 
така стават 22, като 
е отбелязана актив-
ната туристическа 
дейност на беловци 
още в началото. Ще 
научите повече за 
историята и насто-
ящето на друже-
ството на празника, 
който ще организи-
раме. 

Сега е моментът 
да преровите ста-
рите албуми и да 
откриете интерес-
ни факти от исто-

рията на Белово. 
В началото на 

ХХ век свободният 
българин има ин-
тереси, пътува, об-
разова се, посещава 
забележителности 
и създава различни 
организации, които 
обединяват хората 
по интереси, воде-
ни са от желание-
то да се приобщят 
към цивилизова-
ния свят. Беловци 
са емблематични в 
това отношение…

Исторически му-
зей, гр. Белово бла-
годари на г-жа Евге-
ния Пекаж, на г-жа 
Спаска Цветанска, 
на сем. Христина 
и Стоян Лютако-
ви, на г-н Светло-
мир Мизов и г-жа 
Екатерина Томова 
за предоставените 
материали! 

Очакваме нови 
попълнения!

Севдалина Попова  
Директор ИМ 
гр. Белово

стр. 4Наука, Култура, Спорт

В пенсионер-
ския клуб гр. Бе-
лово, кв. Благой 
Захариев, с от-
говорник Сто-
ичка Додникова, 
бе организирано 
честване на злат-
ната сватба на 
Йорданка и Сте-
фан Стефанови 
– 50 години из-
минат съвместен 

живот – отдаден 
на много труд, 
обич и доверие. 
Дарени бяха и от 
Бога със син, дъ-

щеря, трима 
внуци и правну-
ци. 

Членовете на 
клуба, приятели, 
близки и роднини 
им пожелаваме 
още много годи-
ни обич помежду 
им и още мното 
внуци и пра-пра 
внуци.
Стоянка Петрова

110 години организирано 
туристическо движение в Белово

ТД „Юндола“ 1910 г., излет до с. Света Петка

През 1911 г. ТД „Юндола“ организира голям излет, в него участ-
ват туристи от пет дружества — Гарабеловското, Софийско, Пло-
вдивско, Пазарджишко и Долнобанско, общо 51 човека. Излетът е в 
района на с. Сестримо и по течението на Крива река. Проведен е на 
8 май. Това събитие е документирано със снимки. В похода вземат 
участие и 4 дами от Белово.

Златна сватба


