
След откриването на спортната зала  в 
гр. Белово, всички официални гости се от-
правиха към село Мененкьово, за да при-
състват на откриването на възстановената 
след пожара през 2016 г. сграда на НЧ „Св. 
св. Кирил и Методий-1910“.

Официалната част започна с привет-
ствие на домакина на тържеството, кмета 
на с. Мененкьово — Иван Адов. 

Поздравление поднесе и кметът на об-
щина Белово – инж. Костадин Варев, кой-
то благодари на г-жа Цвета Караянчева - 

Председател на 44-тото Народно събрание 
и на г-жа Менда Стоянова - Председател 
на  Комисията по бюджет и финанси в НС,  
за подкрепата им във възстановяването 
на изгорялата сграда. Специална благо-
дарност изказа към народния представи-
тел  г-жа Даниела Малешкова и кмета на с. 
Мененкьово - Иван Адов, които положиха 
огромни усулия да бъде възродено Чита-
лището от пепелта. Кметът на общината 
пожела на мененкьовци вратите на тяхно-
то средище да са винаги отворени за раз-
лични изяви и нови успехи. 

Думата бе дадена на г-жа Даниела Ма-
лешкова, която заяви: „За мен е изклю-
чителна чест и огромно удоволствие да 
споделя Вашия празник по случай рено-
вирането на  читали-

Празничният ден започна с тържествено 
откриване на реновираната спортна зала в 
град Белово. Обновяването на спортната 
зала е богатство за града и се осъществи 
благодарение на Община Белово и Минис-
терството на младежта и спорта по проект 
„Модернизация на съществуващата спорт-
на зала“. 

Много хора се трудиха, за да се превър-
не този проект в реалност, благодарение 
на който жителите на община Белово имат 
възможност да спортуват и да постигат 
спортни успехи. 

Спортната зала е един от символите на 
най-доброто, което можем да постигнем за 
обединението на общината ни – място за 
спорт, за здраве, за приятелство, място на 
бъдещи шампиони. На това място преди 
няколко години имаше само порутени ос-
танки от стара слава и децата от общината 
нямаха свое място, където да спортуват и 
развиват заложбите си. 

Събитието бе отпразнувано с тържест-
вена програма, в която участваха: Жулиета 
Тандова с фолклорната песен „Пладне ле“, 
малките беловски спортисти с изпълнение 
на рецитал на български стихове и стихове 
от беловски поети и г-н Николай Титеря-
ков – учител по музика в СУ „Ал. Иванов – 
Чапай“ гр. Белово с изпълнението на хим-
на на община Белово. 
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Уважаеми учители, ученици, 
просветни и културни дейци,

скъпи жители на община Белово,

24 май – Денят на българската просве-
та и култура и на славянската писменост е 
най-светлият и най-българският празник 
за всички нас!

На този ден всеки българин отправя 
поздрав към своите учители, към хората 
на духа и просвещението, към всички, 
които възпитават и градят духовността 
на нацията ни! Нека да им пожелаем здра-
ве, бъдещи творчески и професионални 
успехи.

Искам да поздравя с постигнатите ус-
пехи и всички ученици от училищата и 
школите на територията на община Бело-
во, всички читалищни дейци и самодейни 
групи и да им благодаря за влагания труд 
и постоянство, за вдъхновението и дръз-
новението, с които прославят името на 
община Белово.

На нашите зрелостници от Випуск 2019 
желая да се трудят усърдно, за да сбъднат 
мечтите си и да не забравят, че те са бъде-
щето на нашия град и той има нужда от 
тях за успешното си развитие.

Честит празник на българската просве-
та и култура и на славянската писменост!

     Инж. Костадин Варев
 Кмет на Община Белово

11 май – Ден на Светите братя 
Кирил и Методий –двоен празник 

за община Белово

(продължава на стр.2)

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

до Ръководството, 
Педагогическия колектив, 

учениците и служителите на СУ 
„Ал. Иванов - Чапай“ - гр. Белово

Уважаеми дами и господа, поздравявам 
Ви със 75-годишния юбилей на Вашето 
училище! През този период СУ „Ал. Ива-
нов - Чапай“ се утвърди като авторитетно 
общинско учебно заведение. 

Отбелязването на това събитие е из-
ключителна радост не само за Вас, препо-
даватели и ученици, но и за всички нас - 
жителите на община Белово.

Богатата история на нашето училище 
ни дава повод за гордост и преклонение, 
пред многогодишния усърден и упорит 
труд на поколения директори и учители. 
Тази история с всяка изминала година 
продължава да се обогатява с имената на 
способни и целеустремени млади хора, 
получили средно образование в учили-
щето ни и продължили обучението си в 
български и чуждестранни висши учебни 
заведения.

Пожелавам на всички Вас много здраве, 
лично щастие и професионални успехи.

Честит юбилей! 
Инж. Костадин Варев 
Кмет на Община Белово

Реновираната спортна зала на 
Белово отвори врати

Официално бе открито 
възстановеното и обновено 
читалище в с. Мененкьово

(продължава на стр.2)



За ремонта на 
проблемния мост в 
село Момина Кли-
сура освен, че чака-
ме разглеждането на 
преписката в Коми-
сията по бедствия и 
аварии, ние сме въз-
ложили изработва-
нето на нов техниче-
ски проект, каза за 
Радио „Фокус“ – Па-
зарджик кметът на 
община Белово инж. 

Костадин Варев. Той 
обясни, че в момен-
та, в който проектът 
е готов ще започне 
неговото изпълне-
ние.

„Най-вероятно 
със собствени сред-
ства или със сред-
ства на фирмата-из-
пълнител. 

Няма условие да 
се намери първо фи-
нансирането, а сме 

принудени да за-
почнем най-напред 
възстановителните 
работи. 

Съгласно разче-
тите, които бяха на-
правени стойността 
на тези дейности ще 
е около 270 000 лева“, 
коментира Варев. 

Кметът на об-
щина Белово каза 
също, че е важно да 
се възстанови мос-

тът, който е от ка-
менна зидария, а тя 
се руши в горната си 
част. 

„Мостът е на по-
ниска точка от ули-
цата, при всеки един 
дъжд, особено поро-
ен, водата се стича в 
устоя и това през го-
дините е довело до 
ерозия“.

Ваня Николова

Актуално стр.2
Община Белово ще започне ремонт на моста 

в село Момина Клисура със собствени средства

Изборите за Ев-
ропейски парламент 
през 2019 г. в Бълга-
рия ще се състоят на 
26 май (неделя) и на 
тях ще бъдат избра-
ни 17 български де-
путати.

С указ № 53 от 
19 март 2019 г. на 
Президента на Ре-
публика България 
(обн., ДВ, бр. 24 от 
22 март 2019 г.) бяха  
насрочени изборите 
за членове на Евро-
пейския парламент 
от Република Бълга-
рия.

Със Заповед на 

кмета на Община 
Белово са образува-
ни 12 избирателни 
секции и е утвърде-
на тяхната номера-
ция, обхват и адрес. 

С Решение № 32-
ЕП от 14.04.2019 г. 
РИК-Пазарджик оп-
редели броя на чле-
новете на СИК. От 
общо 12-те избира-
телни секции: 5 СИК 
– 7 членни и 7 СИК 
– 9 членни. Общият 
брой на членовете 
на СИК е 98 души. 
В така определения 
брой на членове-
те за всяка СИК се 

включва и ръковод-
ство – председател, 
зам.председател и 
секретар. 

Избирателни спи-
съци са поставени 
на видно място пред 
всяка секция или 
в близост до нея. В 

официалния сайт на 
община Белово, сек-
ция Избори, можете 
да следите всички 

важни новини за 
предстоящите Ев-
ропейски избори. В 
секцията Европей-
ски парламент 2019 

е публикуван линк 
към Web сайта на ГД 
„ГРАО“, където мо-
жете:

• Да направите 
справка по ЕГН или 
адрес за номера на 
избирателната сек-
ция и мястото на 
гласуване за Избори 
за членове на Евро-
пейския парламент 
от Република Бълга-
рия на 26.05.2019 г.

• Да подадете 
искане за гласуване 
по настоящ адрес по 
електронен път. Тази 
услуга е достъпна 
след идентификация 

с електронен подпис 
и е предназначена 
както за граждани-
те, така и за общин-
ските администра-
ции.

• Да регистри-
рате удостоверение 
за гласуване на дру-
го място. Тази услу-
га е достъпна след 
идентификация с 
електронен подпис 
и е предназначена за 
общинските адми-
нистрации.

• Да се инфор-
мирате за секциите 
и местата на гласу-
ване.

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019

11 май – двоен празник за община Белово... (продължение от стр.1)

Реновираната спортна зала 
на Белово отвори врати Официално бе открито възстановеното и обновено читалище в с. Мененкьово

В чест на официалното откри-
ване на спортната зала се прове-
де волейболен турнир между от-
борите на ВК „Марица-Белово“ и 
ВК „Хебър-Пазарджик“.

Официално залата бе откри-
та след водосвет, отслужен от 
отец Николай Генев, лентата 
прерязаха кметът на община 
Белово-инж. Костадин Варев и 
зам.-министърът на младежта и 
спорта Николай Павлов. Привет-
ствия към гражданите и гости-
те на община Белово отправиха: 
инж. Костадин Варев – кмет на 
община Белово, Андрей Новаков 
– евродепутат от групата на ЕНП, 
Николай Павлов – зам.-минис-
тър на младежта и спорта и Илия 
Лазаров – кандидат за евродепу-
тат от ПП ГЕРБ и СДС.

Официални гости бяха и г-жа 
Даниела Малешкова – народен 
представител в 44-тото Народ-
но събрание на РБългария, г-жа 
Амелия Гешева – зам.-министър 
на културата, Васил Савов – пред-
седател на Общински съвет-Бе-
лово и Найден Шопов – областен 
координатор на ПП ГЕРБ.

ще „Св. св. Кирил и Методий“. 
Това е поредното доказател-
ство за далновидността на по-
литиката на правителството на 
Бойко Борисов, която стига до 
всяко българско село и всеки 
български дом. Апелирам към 
Вас, на 26-ти май да подкрепи-
те Андрей Новаков - Вашият 
съгражданин, който през всич-
ки тези години като евродепу-
тат доказа, че работи във Ваш 
интерес.“

Приветствия поднесоха още 
евродепутатът Андрей Нова-
ков и зам.-министърката на 
културата г-жа Амелия Гешева. 

Официални гости на праз-
ника в с. Мененкьово бяха още: 
проф. д-р Митко Георгиев – 
ректор на Химикотехнологи-
чен и металургичен универси-
тет гр. София, Ваня Аврамова 
– представител на Национална 
библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ гр. София, Лъчезар 
Риков – директор на Регионал-
на библиотека „Никола Фур-
наджиев“ гр. Пазарджик.

Празникът продължи с во-

досвет за здраве и благоден-
ствие и с официално преряз-
ване на лентата от кмета на 
селото г-н Иван Адов, кмета на 
община Белово – инж. Коста-
дин Варев, народния предста-
вител г-жа Даниела Малешкова 
и зам.-министъра на културата 
г-жа Амелия Гешева.

Гостите имаха възможност-
та да разгледат изложбата в 
фоайето на читалището, отра-
зяваща историята на читалищ-
ното дело в селото и да видят 
оцелелите от пожара – нацио-
нален трибагреник и пиано. 
Добра поличба е, че щъркелите 
се завърнаха и изградиха на-
ново изгорялото си гнездо на 
същото място, на покрива на 
читалището.

Събитието бе отбелязано с 
голям общоселски празник, в 
който участваха всички само-
дейни състави от читалищата 
на територията на общината, 
прозвучаха много български 
народни песни в изпълнение 
на: Група за автентичен фолк-
лор към НЧ „Св. св. Кирил и 

Методий-1910“ с. Мененкьово, 
Певческа група „От извора“ 
при НЧ „Христо Ботев-1931“ с. 
Габровица, Певческа група при 
НЧ „Просвета-1928“ с. Моми-
на клисура, Женска певческа 
група „Славей“ при НЧ „Про-
света-1958“ с. Аканджиево и 
Хор за народно пеене към НЧ 
„Искра-1881“ с. Сестримо. 

Празничната програма от-
криха децата от Детска градина 
„Щурче“, филиал с. Мененкьо-
во и учениците от ОУ „Отец 
Паисий“ с. Мененкьово. Поз-
драв към всички бяха изпъл-
ненията на песни и танци от: 
децата от Детски комплекс-Бе-
лово с художествен ръководи-
тел Галина Петрова, Групата 
„Карабунарче“, малките и голе-
мите танцьори от „Беловче“ с 
ръководител Росица Данкова и 
Танцова формация „Белмекен“ 
при НЧ „Искра-1881“ с. Сес-
тримо. Празникът завърши в 
късните часове на деня със спе-
циалното участие на народната 
певица Гуна Иванова.



Ръководителите на българската младежка делега-
ция във Франция - 2019 със специално поздравително 
писмо до директора на СУ „Ал. Иванов – Чапай“ гр. 
Белово, г-жа Спаска Кузманова, изразиха своята бла-
годарност за отличното представяне на беловския уче-
ник Ангел Цветанов Шотев по време на международен 
младежки обмен между Младежките водни парламен-
ти на Република България и Република Франция, по 
тематичното направление „Нови предизвикателства 

пред Скарп-Шелдската равнина“.
Благодарение на училището и неговите възпитани-

ци стана възможно популяризирането на дейностите 
на Българския младежки воден парламент извън гра-
ниците на Република България. 

Ръководителите на делегацията изразиха и своето 
уважение, благодарност и признание за работата на 
ръководителя на екоклуба в училището - г-жа Ели Ка-
раиванова, за знанията и уменията, които е възпитала 
у своите ученици към проблемите на природата и ней-
ното опазване.

По традиция и тази година по слу-
чай Деня на Европа се проведе Ден 
на ученическото самоуправление в 

Общинска администрация - Белово. 
13 ученици от СУ „Ал. Иванов – 

Чапай“ гр. Белово поеха управле-
нието на общината за един ден. Ра-
ботният им ден започна с ежедневна 

оперативка заедно с кмета - инж. 
Костадин Варев. 

Учениците имаха възможността 
да се запознаят отблизо с отговор-
ностите и предизвикателствата, пред 
които е изправена местната власт.

На стола на кмета на Община 
Белово седна ученичката Румяна 
Богданова от 10 клас, а председател 
на Общински съвет - Белово бе Ад-
риана Адова от 8 клас. 

Учениците получиха сертификат 
за отлично представяне при заема-
не на съответната от тях длъжност в 
Общинска администрация.

Инициативата е в синхрон с поли-
тиката на общината да работи про-
зрачно, за да могат младите хора да 
получат реална представа за отго-
ворностите във всяка община.

Наука, Култура, Спорт стр.3

П р о у ч в а н е т о 
на старопечатните 
книги на територия-
та на община Белово 
и подготвянето на 
техен съвременен 
научен Опис е част 
от усилията на Му-
зейната сбирка „Ат. 
Хрисчев“ в гр. Бело-
во да изследва и раз-
крива в различни 
аспекти историче-
ското и духовно раз-
витие на Беловския 
край.

В резултат на съв-
местната работа на 
Музейната сбир-
ка „Ат. Хрисчев“ в 
гр. Белово и Кири-
ло-Ме тодиевския 
научен център към 
БАН до момента са 
описани 110 старо-
печатни книги от 
Музейната сбирка 
на гр. Белово и от 
храмовете „Св. Ге-
орги“ в с. Голямо Бе-
лово, „Свето Възне-
сение Господне“ в с. 
Малко Белово и „Св. 
св. Кирил и Мето-
дий“ в с. Габровица. 
Към тях се добавят 

книги и други кни-
жовни материали, 
които имат значение 
за историята на ре-
гиона.

Старопечатните 
книги са не само ва-
жна част от книжов-
ното ни наследство, 
която трябва да се 
изследва и съхра-
нява, но на техните 
страници често са 
скрити и ценни дан-
ни за историята и 
бита на българина, 
за неговата за духов-
на култура и религи-
озни възгледи.

Описаните до мо-
мента старопечатни 
книги от района на 
община Белово съ-
държат приписки и 
бележки на по-къс-
ни ползватели и 
читатели, които ни 
дават нови и разно-
образни сведения за 
Беловския край. 

Едни от най-цен-
ните бележки и при-
писки са тези, които 
бележитият духов-
ник Евстатий Пела-
гонийски е написал 

с о б с т в е но р ъч но . 
Евстатий Пелаго-
нийски е родом от с. 
Голямо Белово, уп-
равлявал е Нишав-
ската и Одринската 
епархия на Българ-
ската православна 
църква и е имал зна-
чителен принос в на-
ционалните борби в 
епохата на Възраж-
дането. През 1882 г. 
той лично надписва 
и подарява Еванге-
лие на църквата „Св. 
Козма и Дамян“ в с. 
Голямо Белово. При-
писката и самото 
Евангелие от 1653 г. 
са добре съхранени. 
На страниците на 
един Немско-френ-
ски речник от 1867 г. 
от Музейна сбирка в 
гр. Белово, се пазят 
автобиографичните 
бележки на Евста-
тий Пелагонийски, 
в които той разказ-
ва за своя произход, 
образование, мона-
шество и служение. 

Не по-малко ин-
тересни и ценни са 
приписките, които 

съдържат имената и 
сведения за жители 
от Беловския край, 
които местната ис-
торическа памет 
трайно свързва с 
дейността на Васил 
Левски. Това са бра-
тята ханджии Ни-
кола и Георги Пет-
кови от Пазарджик, 
подарили през 1870 
г. Евангелие на 
църквата в с. Мал-
ко Белово или поп 
Панталеймон от с. 
Габровица, оставил 
за себе си ценни би-

ографични сведения 
на страниците на 
Служебник от 1838 
г. 

Някои приписки 
пазят сведения за 
вече забравени мес-
та и събития. 

В това отношение 
е интересен един 
Пролог за месеците 
септември - февру-
ари, от неизвестна 
година, но с припис-
ка за подновяването 
и подвързването му 
от 1800 г., в който се 
споменава за забра-

вен и вече неизвес-
тен храм, посветен 
на апостолите Вар-
толомей и Варнава, 
който е съществувал 
някога в с. Голямо 
Белово. Но както съ-
общава приписката, 
той е бил отнесен от 
наводнение през го-
дина, която остава 
неизвестна поради 
повреда на книгата 
на това място. 

ЦВЕТОМИРА СТОЯНОВА 
ДАНОВА

e главен асистент в Кирило-Методи-
евски научен център при БАН, тя е фи-
лолог – проучвател. Занимава се с лите-
ратурни и текстологически изследвания 
в областта на старобългаристиката и 
византинистиката. Цветомира Данова е  
Доктор по Българска литература. Тя е от 
гр. Белово, където завършва основното 
си образование, след което продължава 
в Националната Априловска гимназия 

в Габрово и  СУ „Св. Климент Охридски“, където придобива  
квалификация Магистър по Българска филология – старо-
българистиката в контекста на византийската книжовност и 
Магистър по Теология с втора специалност Български език и 

литература.

Старопечатните книги от  Беловско 
(Из интервю на д-р Цветомира Данова, пред радио „Фокус“)

БЛАГОДАРНОСТ 
И ПРИЗНАНИЕ

Ден на ученическото самоуправление 
в Община Белово

Статията 
продължава в брой 5 

на общиснки вестник
„Белово“
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На 22 април, в Деня на Земята, Местната 
комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни-гр. 
Белово и Исторически музей-гр.Белово, 
с подкрепата на Община Белово, отбеля-
заха празника с откриването на фото-из-
ложбата „Природата на община Белово“ и 
награждаване на участниците в едноимен-
ния конкурс.

Един празник, създаден в името на това 
да се осигури широка гражданска подкре-
па за устойчиви и ефективни екологични 
политики за развитие на света.

За пръв път Денят на Земята се отбеляз-
ва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и 
Канада, а България се включва в отбеляз-
ването му през 1993 г.

Целта на организаторите бе да привле-
че повече млади хора за участие, да ги на-
карат да погледнат красотата на родната 
природа през обектива, за да осъзнаят, че 
от отношението към единствения ни дом 
– Земята зависи бъдещето на всички ни. 
Крехката красота на природата изисква 
нашите грижи.

Класиране:
I място – Красимир Спасов, с. Ме-

ненкьово
II място – Никола Колев, гр. Пазарджик
III място – Ангел Захариев, гр. Белово

Поощрителни награди:
- Румяна Георгиева, гр. София
- Георги Ризов, гр. Пазарджик
- Теодора Паничарова, с. Дъбравите
- Катя и Кузман Ванчеви, с. Голямо Бе-

лово
- Георги Спасов, с. Мененкьово
- Николай Костадинов, гр. Белово

Чудесно пред-
ставяне на Между-
народния детски 
фестивал „Млади 
таланти“ на деца-
та от вокална група 
„Феникс“ и соли-
стите Никол Генева, 
Виктория Алексан-
дрова, Ерика Вел-
кова и Дарина Ман-
чорова с музикален 
ръководител г-жа 
Галина Петрова! 

Изпълнителите 
получиха напълно 

заслужено грамоти, 
медали и плакет за 
своите изпълнения. 

Във фестивала 
,,Млади таланти“ 
участваха 3800 деца 
от цяла България, 
които пяха, тан-
цуваха в различни 
жанрове и пред-
ставиха театрални 
постановки в зали-
те на Националния 
дворец на децата-гр. 
София.

Малките волейболисти на Белово ПО-
БЕДИХА Панагюрище със 2:0 (гейма) и за-
губиха от Смолян много оспорвано със 2:1 
(гейма) на Регионалното първенство в град 
Белово. Малко не ни достигна за победата ! 
Така завършихме на ВТОРО място. 

Продължаваме на друг турнир и запаз-
ваме шансове за класиране на републикан-
ско първенство! 

ВК „Марица Белово“

Грамоти и медали 
за вокална група 

„Феникс“

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКИЯ ФОТО-
КОНКУРС „ПРИРОДАТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО“

И тази година на 
6 май — Гергьовден, 
на площада, пред 
читалище „Благой 
Захариев – 1932 г.”  
в Малко Белово, се 
изви традиционно-
то „Гергьовско хоро”. 

То се изпълнява 
повече от столетие 
от малкобеловци и 
всяка година се чака 
с нетърпение, за да 
се види на коя булка 
ще се падне честта 
да го поведе. Тра-

дицията повелява, 
хорото да се води от 
млада булка, която 
трябва да е минала 
на чиста молитва в 
храма и най-важно-
то — да има мъжка 
рожба.

Хорото се играе 
на песента „Леле 
Герги”. Изпълнява се 
само от жени, кои-
то държат в ръцете 
си китки, а булката, 
освен цветята, носи 
в ръце и менче със 

светена вода. Гер-
гьовското хоро, като 
повечето тракийски 
народни танци, се 
отличава със заба-
вен ритъм (стъпките 
са бавни и ритмич-
ни). Специфичното 

за малкобеловското 
хоро е, че се завива 
„като баница“, а на-
края, според обичая, 
жените се поръсват 
със светената вода 
от менчето за здраве 
и берекет.

Честта да води 
хорото тази година 
се падна на Десисла-
ва Тасева. Десислава 
е майка на син с кра-
сивото име Кристи-
ян, а баща на момче-
то е Томи Димитров.

В празника, както 
винаги, взеха учас-
тие самодейците при 
читалището — ГАФ 
„Тракийска песен” 
и ТС „Ахинора” и 
завърши с народно 
веселие.

Дългоочакваното вито 
„Гергьовско хоро“ събра 

малкобеловци пред читалището

Волейболен клуб
„Марица Белово“

На 11-12 май 2019 г. членовете на ТД 
„Алабак“ - Белово направиха поход до х. 
Бунтовна в Средна гора. Тя е с надморска 
височина 1180 м.  Част от групата изкачиха 
и близкия връх Вълк, който се намира на 
1200 м. надморска височина. 
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предпечатна подготовка:  “Щит Террос” ЕООД, 
гр. Септември, 0878 70 43 70 


