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ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
ПОЗДРАВИ ЕКИПА НА АГО
БЕРКОВИЦА В ДЕНЯ НА
РОДИЛНАТА ПОМОЩ

Кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова поздрави екипа на АГО в „МБАЛ“
ЕООД – Берковица за Деня на родилната помощ.
Тя благодари на всички лекари и акушерки за
техния професионализъм, като отправи пожелания
за повече новородени бебета през 2015 година.
Г-жа Каменова поднесе и специалните поздрави
на народния представител от ПП ГЕРБ за 12-МИР
Монтана Десислава Атанасова. Кметът поздрави
и двете майки и техните бебета, които бяха в
отделението. Димитранка Каменова подари и на
трите новородени подаръци и пожела да растат
умни и с много късмет. Две от бебета са близначета
момченца- Антoнио и Мартин , родени на 20
януари 2015 г. с тегло 2.600 и 2.700 кг. Щастливата
майка е 37-годишната Анелия. Точно в Деня на
родилната помощ – 21 януари и минути преди
посещението на кмета пък е проплакала и малката
госпожица Полина с тегло 3.920 кг, чиято майка е
30-годишната Валентина. Кметът проведе разговор
със завеждащия отделението д-р Илиев и част от
екипа като подчерта, че ще продължи работата на
ръководството за дофинансиране на лечебното
заведение и търсене на средства чрез НСОРБ.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА Е СРЕД ТРИМАТА
НОВИ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО СЕ
ВКЛЮЧВАТ В СЪСТАВА НА
БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ
В КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
НА ЕС

Кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова е сред тримата нови членове, които са
включени в състава на българската делегация в
Комитета на регионите на ЕС. По предложение
на Националното сдружение на общините в
Република България, правителството одобри
промени в състава на българската делегация в
Комитета на регионите на Европейския съюз.
Комитетът включва представители на местните
власти на държавите-членки. В състава на
делегацията ще влязат кметовете на Самуил, Враца
и Берковица -Бейтула Мюмюн, Николай Иванов
и Димитранка Каменова. Те ще заменят Иван
Цанов, Мехмед Ахмедов и Мадлена Бояджиева,
които след последните парламентарни избори са
избрани за народни представители или заемат
нови длъжности в държавната администрация.

ДАРЕНИЯ ПОЛУЧИ БЕРКОВИЦА
ОТ ОБЩИНА ХАМБУРГ
ГЕРМАНИЯ

Електроуреди, домакински прибори, кухненско
обзавеждане, дрехи, матраци и др. получи Община
Берковица като дарение за преодоляване на
последствията от пороите. Дарител е Българска
Православна църква „Св. Св. Кирил и Методий“,
Община Хамбург. По волята на дарителите всичко
бе разпределено между 59 души, пострадали при
наводненията на 4 септември 2014 г. Най-сериозно
пострадалите домакинства в Берковица в края на
миналата година получиха 10 000 лева от кмета
Димитранка Каменова. Сумата бе определена с
решение на Общински съвет. Финансова подкрепа
в размер на 2000 евро получиха и от Германия, а
материална подкрепа под формата на чисто нови
електроуреди всички пострадали получиха като
дарение от фирма, осигурени чрез БЧК-Монтана.

8 СЕЛА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ИМАТ ИНФОРМАЦИОННИ
ПУНКТОВЕ И МЕСТА ЗА ОТДИХ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДЕЦАТА НА БЕРКОВИЦА СЕ
ОБУЧАВАТ НА РАЗДЕЛНО
СМЕТОСЪБИРАНЕ

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАСАЖДА
ТОПОЛИ ПО БРЕГА НА
БЕРКОВСКА РЕКА

От края на месец януари Община Берковица
провежда акция по засаждане на тополи по брега
на Берковска река. Предвидено е да бъдат засадени
300 дръвчета. В акцията взеха участие служители
на администрация Берковица. Залесяването
се извършва с тополови фиданки, защото те
укрепват брега на реката и не позволяват водата
да ерозира брега. Те са бързорастящи и за няколко
години създават и добър ветрозащитен пояс.

Със съдействието на Община Берковица
децата на града под Ком активно се включиха в
информационно образователната инициатива на
зеления 3D еко автобус на ЕКОПАК, която стартира
в Берковица на 26 януари 2015 г. Децата от 1-ви до
4-ти клас на училищата и подготвителните групи
на детските градини вече имаха възможност да
се качат в зеления автобус. Той побира 50 деца
и има модерен мобилен център за обучения и
презентации, който интерактивно представя
информация за опазване на околната среда и
разделното сметосъбиране и рециклиране на
отпадъци. Обучението трае 40 минути и включва
3D филмче и интерактивна игра „Стани еко герой“.
Всяко дете, посетило зелените часове на ЕКОПАК,
получи подарък – семенца, които саморъчно да
засади. Впоследствие може да се регистрира на сайта
на инициативата и да участва в специална томбола.

Община Берковица е Бенефициент по договор
за БФП № 48/3/3130652/04.08.2014г. на стойност
63977,17 лв., сключен между Държавен фонд
„Земеделие”, „МИГ Западна Стара планина
– Копрен – Миджур”: „Разнообразяване и
подобряване на туристическата инфраструктура
чрез изграждане на мрежа от информационни
пунктове и места за отдих и развлечения“.
В осемте села, влизащи в територията на „МИГ
Западна Стара планина – Копрен – Миджур”:
Гаганица, Бистрилица, Черешовица, Лесковец,
Котеновци, Костенци, Комарево и Боровци са
изработени и монтирани осем броя информационни
пунктове – по 1 бр. във всяко село и две места
за отдих и развлечение – по 1 бр. в с.Боровци и
с.Гаганица. На всеки информационен пункт е
поставена двуезична табела с обща информация за
местоположението и забележителностите в района.
Стойността на 1 информационен пункт е: 4
515,94 лв., а на 1 място за отдих и развлечение
е: 11 370,85 лв. Крайният срок за изпълнение
и отчитане на проекта е 30.05.2015 година.
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РЕМОНТ НА КОНФЛИКТНО
КРЪСТОВИЩЕ В БЕРКОВИЦА
ЩЕ ОСИГУРИ БЕЗОПАСНОСТ
НА ПЕШЕХОДЦИТЕ

Проектите за „Рехабилитация и основен ремонт на
ул. „Николаевска“ и ул. „Александровска“ са част от
20-те проекта на стойност 11 млн. лева, които Община
Берковица изпълнява. За ремонта на кръстовището
в Берковица, което е с улица „Атанас Кюркчиев“
от особено значение е да се създаде по-голяма
безопасност на движението и предотвратяване на
ПТП. Районът е опасен за пешеходците, които го
пресичат по диагонал и затрудняват движението,
както и за неправилно спрелите автомобили в
нарушение на Закона за движение по пътищата.
Проектите за „Рехабилитация и основен ремонт на ул.
„Николаевска“ и ул. „Александровска“ „ са подадени
2008 година, 2010 е подписан договора, а през 2011
година е започнало проектирането. Проектът
е съгласуван с КАТ и без възражения е приета
организацията на движение на кръстовището. Целта
на проекта е подобряване технико-икономическата
характеристика на пътя чрез модернизиране
на пътната артерия и кръстовището към нея, с
което се повишава безопасността на движението
и сигурността на пешеходците. Ремонтът на
кръстовището е част от предвидените в проекта
строително-ремонтни дейности, съгласувани със
съответните инстанции. Пътното кръстовище,
което е с улица „Атанас Кюркчиев“ е много късо
с твърде широко площадно пространство. Това
налага канализиране на движението през него
с бетонови бордюри на „триъгълен остров“ и
удължаване на съществуващия тротоар. Новата
организация на движение ще обезопаси трафика
на автомобили и придвижването на пешеходци.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 23 януари 2015 г. в заседателната зала на
ОбА-Берковица се проведе редовно заседание
на Общински съвет. Дневният ред на сесията
включваше две точки- докладни записки и питания,
предложения и становища по обществено значими
въпроси. Съветниците разгледаха и приеха 26
докладни, сред които: Докладна за последваща
оценка за изпълнение на Общинския план за
развитие 2007-2013 на Община Берковица;
Докладна за актуализация на бюджета на Община
Берковица за 2014 г.; Докладна относно поемане на
краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите
на местно самоуправление в България-ФЛАГ“
ЕАД; Информация за изграждане на експозиция
за живота и делото на Йордан Радичков и др.

ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
КУЧЕТА

Уважаеми жители на Община Берковица,
собственици на домашни кучета /охранителни,
ловни, декоративни и др./ уведомяваме Ви, че
съгласно Наредбата за регистрация, стопанисване
и контрол на кучетата на територията на Община
Берковица, Чл. 3 /1/. /изм.с р.367 от Протокол
19/21.01.2005 на ОбС-Берковица/ сте задължени да
ги регистрирате в срок не повече от навършване
на 6 месечна възраст, а за новопридобитите не
повече от 30 дни от деня на придобиване. Чл. 4.
Регистрацията на кучета е двустепенна и включва
ветиринарно-медицинска
и
административна
регистрация. Размерът на годишната такса за куче,
която е определена от Общински съвет – Берковица
е в размер на 10.00 лева. Всички собственици на
домашни кучета, които все още не са регистрирали
в Общинска администрация-Берковица своя
домашен любимец и не са заплатили такса „куче”,
трябва да направят това до края на месец март
2015 г. Административната регистрация на всяко
домашно куче в общината е задължителна, в
т.ч. и на тези животни, които са освободени от
заплащане на таксата. Регистрацията се извършва в
администрация по местоживеене срещу представяне
на редовно заверен ветеринарномедицински
паспорт и отразена идентификация на животното,
поставена от ветеринарен лекар. Съгласно Закона
за защита на животните чл. 7 ал.1 гласи, че се
Забранява проявата на жестокост към животните;
ал.2 За жестокост се смята: т.14 Пускане на свобода
на животни, които са отглеждани от хора, в случай
че предварително не са подготвени за оцеляване в
естествена среда. Собственици на кучета, които не
са декларирали и регистрирали в администрацията
своите до домашни любимци, както и не са заплатили
дължимата такса подлежат на строги санкции.
Стопанисването на кучета на територията на Община
Берковица съгласно РАЗДЕЛ ІІІ на Наредбата за
регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на
територията на Община Берковица, Чл. 3 /1/. /изм.с
р.367 от Протокол 19/21.01.2005 на ОбС-Берковица/
Чл.12/1/ Разходката на кучетата става на
определени от Общината за целта места, като
кучетата трябва да бъдат с нашийник и повод,
а агресивните и едри породи с намордник
/2/.Куче без един от реквизитите: нашийник,
повод, обозначителен знак за регистрация и
талон за платена годишна такса, непридружено
от собственика се счита за безстопанствено.
/3/.При извеждане на кучетата собственикът е
длъжен да осигури пълна безопасност за живота ,
психическото и физическото здраве на гражданите.
/4/./Изм.
с
решение
№
367,
Протокол
19/21.01.2005 г. на ОбС / Кучетата за опазване
на стадата да се придвижват задължително по
начин, указан в чл. 12, ал. 1. Необорудваните
кучета да се считат за безстопанствени.
Чл.14. Забранява се: Допускането и престоя на
кучета в магазини и обществени сгради. Превозване
на кучета с обществен транспорт. Преминаване
и престоя на кучета през детски площадки и
територията на детски ясли и градини и училищните
дворове. Допускането на свободно движещи се
кучета на обществени места предназначени за
отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност.
Всякакво свободно пускане на кучета извън
разрешените и обозначените за тях места.
Отглеждането на повече от едно куче от
един собственик в един жилищен блок.
Отглеждането на куче, което с поведението си
системно безпокои живеещите в съседство хора.
Отглеждане
на
кучета
на
тераси,
балкони, и други с външно отводняване.
Чл. 15 /3/.Общината може да определи периоди
през които всички кучета извън сградата
или двора трябва да бъдат завързани. Тези
периоди ще бъдат въведени за да се заловят
бездомните кучета. Тези периоди ще бъдат с
продължителност не повече от 10 дни и няма да
бъдат по-чести от 5 пъти за всяка календарна година.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Община Берковица е бенефициент по Оперативна
програма
„Административен
капацитет”,
Бюджетна
линия
BG051PO002/13/2.2-14,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския
социален
фонд.
Проектът
„Повишаване на капацитета на общинска
администрация Берковица“ е на стойност 89
745,50 лева и се изпълнява за период от 12
месеца. Целта е да се подобри ефикасността и
ефективността на общинска администрация,
да повиши квалификацията на по-голям
брой служители от общинска администрация
чрез обучения за различни умения и познания
и да постигне европейски стандарти в
администрацията
–
професионално,
модерно
и
компетентно
обслужване.
Изпълнението
на
целите
ще
повиши
капацитета на администрацията в Общината
и ще подобри предоставяните от нея услуги
за бизнеса и гражданите. На 12.01.2014 г.
Община Берковица сключи договор със „ЗЛАТЕН
ТУР“ООД, град Варна за „Обучения на служителите
по ключови компетентности“. Предвиждат
се обучения на следните теми: „Работа с хора
със специфични потребности ”, „Повишаване
мотивацията на служителите за изграждане
на
организационна
принадлежност
”
и
„Комуникативни и презентативни умения”. В
резултат на осъществяването на проекта ще
бъдат обучени и сертифицирани 95 служители.
Крайният срок за реализация на проекта е
18.08.2015 г. Настоящият документ е създаден
с финансовата помощ на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана
от
Европейския
съюз
чрез
Европейския
социален
фонд.
Цялата
отговорност
за
съдържанието на документа се носи от Община
Берковица и при никакви обстоятелства не
отразява
официалното
становище
на
ЕС
и
Договарящия
орган.

ПАНАХИДА ЗА ЙОРДАН
РАДИЧКОВ В БЕРКОВИЦА

По инициатива на Сдружение „Приятелите на
Радичков“ на 24 януари 2015 г. в храм „Рождество
Богородично“ в Берковица бе отслужена панахида
за Йордан Радичков. Заупокойната молитва се
водеше от архимандрит Антим. Десетки жители
на подбалканския град и приятели на Радичков,
сред които проф. Галилей Симеонов, Милан
Миланов-Революцията и др. почетоха паметта на
писателя, който ни напусна преди 11 години. Сред
присъстващите бяха и народният представител
доц. Борислав Великов, зам.-областният управител
Нина Петкова, зам.-кметът Радослав Найденов и др.
Всички си спомниха отново за невероятния
Радичков, майстор на словото, прочул страната ни
по света. Присъстващите разгледаха и изложба,
посветена на Радичков, експонирана в двора на
храма. Там публично бе обявена инициативата за
сформиране на Инициативен комитет за създаване
на духовно средище на Йордан Радичков в Берковица.
На първата работна среща на Инициативния
комитет в заседателната зала на ОбА-Берковица
бяха обсъдени идеи, мнения и предложения за
бъдещия музей. Работни групи от специалисти,
сред които акад. Светлин Русев, скулптурът
Георги Чапкънов и др. ще обсъдят и намерят найдоброто решение. Зам.-областният управител
Нина Петкова и зам.-кметът Радослав Найденов
се ангажираха да проверят и дадат предложение
за терен. Следващата среща на Инициативния
комитет е определена за 7 февруари 2015 г.
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
УКАЗАНИЯ за създаване и регистриране
на сдружение на собствениците по ЗУЕС
За усвояване на средства от фондовете на
Европейския съюз и/или от държавния или
общинския бюджет, безвъзмездна помощ
и субсидии и/или използване на собствени
средства, е необходимо собствениците в
сгради в режим на етажна собственост
да учредят (регистрират) сдружение на
собствениците, което е юридическо лице, по
смисъла на ЗУЕС. Сдружението се създава
само за целите на този закон и се вписва в
публичния регистър на Община Берковица.
Сдружението се вписва и в регистър
БУЛСТАТ.
ВАЖНО!!!
За целите на "Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради" е необходимо да
се регистрира ЕДНО Сдружение на
собствениците на цялата сграда (целия
блок), независимо от броя на входовете в нея.
СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ. РЕД ЗА СВИКВАНЕ
НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ.

- Февруари 2015 г.
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общо събрание, както и телефонен номер, Димитранка Каменова - Кмет на Община
същия се счита за уведомен за свикване Берковица, да реализира дейностите по
на общото събрание със залепването на обновяване на сградата.
поканата на видно място.
Протоколът от учредителното събрание
За поставянето на поканата на видно място (Образец 4) и приетото споразумение за
се съставя протокол придружен от снимка. създаване на сдружението се съставят в два
(Образец 2). В протокола, задължително еднообразни екземпляра и се подписват
се отбелязва, на коя дата и в колко часа е от всички членове на сдружението или от
поставена поканата за събранието, къде е техните представители.
поставена и с какво съдържание е поканата
/преписва се текста на поканата/.
РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО
Учредително събрание се провежда
на обявения ден и час в поканата, ако
присъстват лично или чрез представител
собственици, представляващи не по-малко
от 67 на сто идеални части от общите
части на етажната собственост на сградата.
Собственик, който не може да участва в
общото събрание, може да упълномощи
пълнолетен член на домакинството си,
който е вписан в книгата на етажната
собственост, или друг собственик, който
да го представлява. Упълномощаването
може да бъде направено устно на самото
заседание на събранието, като това се
отразява в протокола на събранието, или
в писмена форма (без да е необходима
нотариална заверка върху пълномощното).
Собственикът може да упълномощи и друго
лице(което не е собственик), което да го
представлява, но само чрез пълномощно с
нотариална заверка на подписа (Образец
8 на пълномощно). Едно лице може да
представлява най-много трима собственици.
Участието на пълномощник се отразява в
протокола на общото събрание, като към
него се прилага и копие от пълномощното.

За създаване на сдружението се свиква
Учредително събрание на собствениците
в
сградата/блока.
Учредителното
събрание се провежда при присъствие
на собственици, представляващи не помалко от 67 на сто идеални части от
общите части на етажната собственост. Учредителното събрание се председателства
от собственик, избран с мнозинство
Учредителното събрание се свиква чрез повече от половината от присъстващите
покана (Образец 1). В поканата се съдържа собствениците отнесено като процент
дневния ред, мястото, датата и часа на идеални части. (минимум 33.5% от
провеждането му. Към поканата се прилага идеалните части от общите части, в случай
и проекта на споразумение за създаване че присъстват собствениците само на
на сдружението (Образец 3). Поканата се 67% от идеалните части от общите части
подписва от лицето/лицата, които свикват на сградата). Избира се и протоколчик
общото събрание. Лицето, свикващо общото (обикновено мнозинство).
събрание може да бъде домоуправителя или
всяко друго лице, собственик в сградата. Задължителен
дневен
ред
на
Поканата се връчва на всеки собственик Учредителното събрание:
на самостоятелен обект срещу подпис и се 1.Приемане на решение за учредяване на
поставя на видно и общодостъпно място Сдружение на собствениците (СС);
във входовете на сградата не по-късно от 7 2.Определяне
наименованието
на
дни преди датата на събранието.
Сдружение на собствениците (СС);
(Например: ако поканата е поставена 3.Одобряване текста на Споразумение за
на 13.01.2015 г., то най-ранната дата за създаване на Сдружение на собствениците
провеждане на събранието е 21.01.2015г.). и неговото приемане;
Собственик, който не ползва имота си 4.Избор на Управител/Управителен съвет и
по каквато и да е причина или отсъства, Контрольор/Контролен съвет;
може да бъде уведомен за свикване на 5.Одобрение срока за съществуване на
учредителното събрание по телефона, да Сдружение на собствениците (СС);
му бъде изпратена поканата на посочен от 6.Приемане на решение за обновяване
него адрес или по електронната му поща, на сградата по "Национална програма за
ако е посочил такава в домовата книга. енергийна ефективност на многофамилни
Когато собственик на самостоятелен обект жилищни сгради";
не е посочил електронна поща или адрес, на 7. Приемане на решение за даване на съгласие,
който да се пращат покани за свикване на Община Берковица, представлявана от

Председателят на управителния съвет
/Управителят/ в 14-дневен срок от
провеждане на учредителното събрание
внася заявление (по Образец 5) за вписване
на сдружението в публичен регистър в
Общинска администрация Берковица.
КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:
1.Списък на собствениците, участващи в
сдружението, с трите им имена и адреса в
етажната собственост (Образец 6);
2. Копие от протокола на учредителното
събрание, заверено от председателя на
управителния съвет /Управителя/;
3. Копие от приетото споразумение,
заверено от председателя на управителния
съвет /Управителя/;
4. Нотариално заверени образци от
подписите на лицата, представляващи
сдружението (Образец 7).
Подаването на заявлението в общината
за вписване в регистъра и издаването на
удостоверението е безплатно.
Нотариалната заверка на образците от
подписите на лицата, представляващи
сдружението се заплаща по Тарифа
за нотариалните такси към Закона за
нотариусите и нотариалната дейност
(сумата е в порядък около 10 лв на заверка).
При вписване в регистъра на Сдружение на
собствениците, Кметът на общината или
оправомощено от него длъжностно лице
проверява дали са спазени изискванията
на ЗУЕС. След проверката сдружението се
вписва в регистъра.
След вписване в публичния регистър,
Общинската администрация Берковица
издава удостоверение за регистрация на
сдружението (по образец).
В 7-дневен срок след получаване на
удостоверение
за
регистрация
на
сдружението от Община Берковица,
управителния
съвет
(Управителя)
на сдружението подава заявление за
регистрация в регистър БУЛСТАТ при
Агенцията по вписванията.
Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно
Тарифа за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията.

Образците на документи са публикувани на
сайта на Община Берковица: www.berkovitsa.bg
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КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА
КАМЕНОВА ПОСРЕЩНА
СУРВАКАРЧЕТА ПО ПОВОД
БАНГО ВАСИЛ

ПЕТ ДЕЦА ОТ БЕРКОВСКИЯ
КЛУБ ПО БИАТЛОН ВКЛЮЧЕНИ
В НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР НА
БЪЛГАРИЯ

10 ГОДИНИ ОТБЕЛЯЗА
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
„СЛАДЪК ИЗВОР“ В СЕЛО
СЛАТИНА

Сурвакарчета от ромския квартал Раковица
гостуваха в Общинска администрация-Берковица
по случай празника Банго Васил. Децата бяха
посрещнати от кмета на Община Берковица
Димитранка Каменова. На празника присъстваха
и председателят на ОбС инж. Юлиян Иванов,
зам.-кметът Радослав Найденов и гл. експерт
„Образование“ Анелия Якимова. Малчуганите бяха
изработили сурвакници и сурвакаха за здраве и
берекет кмета Каменова. Сред тях бе и 4-годишната
Габи, която също пожела здраве и успехи на кмета.
Малките сурвакарчета, които бяха подготвили
и кратка програма с песен за Новата година,
получиха подаръци от общинското ръководство.
„Бъдете живи и здрави, и много послушни. Учете
се, защото образованието ще е много важно за вас“,
пожела на децата г-жа Каменова. В разговор с кмета
децата споделиха, че искат да продължат да учат и
са избрали и професиите, в които да се развиват.
Банго Васил се празнува три дни – на 13, 14 и 15
януари. Празникът е свързан с няколко ромски
легенди. В някои от тях Банго Василий е застъпник
и защитник на ромите. Той възстановява моста,
разрушен от дявола, по който преминават ромите.
В други легенди Банго Василий е куц овчар, който
спасява давещо се ромско дете или пък приютява
бягащ от неприятелите си циганин. Според друга
легенда Свети Василий спасил циганския род от
удавяне в бушуващото море. Дълбоките води щели
да погълнат ромите, но беловласият светия им
изпратил ято гъски. Ромите се покачили на тях и
стигнали невредими до отсрещния бряг. Оттогава
те почитат своя спасител на 14 януари и в негова
чест наричат празника Василица. Банго Василий
е семеен празник и задължително се посреща с
птиче месо – гъска или петел. На трапезата се
слагат още питка, баница с късмети и плодове.

Четири берковски деца ще участват на зимния
Европейски олимпийски фестивал, който ще се
проведе от 26.01-30.01.15 г. в Лихтенщайн. От цялата
Олимпийска делегация биатлонът е с най-много
участници – осем. Берковица изпраща четири от
тези осем състезатели. Това са : Кристиян Стоянов,
Християн Георгиев, Борислав Яврийски и Мария
Здравкова. Тези деца са включени и в младежката
гарнитура на националния Б отбор на България. Две
от тези деца ще участват и на младежкото Световно
първенство: Кристиян Стоянов и Християн Георгиев.
Те ще се борят рамо до рамо с нашата гордост
Петьо Иванов. Така Берковица изпраща трима на
Световното за младежи в Минск,Беларус – 17.02
– 24.02.15 г. От клуба по биатлон им желаят много
късмет, успехи ,бързи ски и безпогрешна стрелба.

На 25 януари 2015 година жителите на берковското
село Слатина, членове на Пенсионерски клуб
„Сладък Извор“ с председател Владимир Георгиев,
отбелязаха 10 години от създаването на клуба
с богата програма от песни, веселие и много
настроение. Специално за празника в село Слатина
бе сформирана певческа група, която е живото
доказателство, че жителите на селото са изпълнени
с младежка енергия и висок дух, както и кметския
наместник Славейко Давидов, от когото получават
пълна подкрепа за всичко. Специално да ги
поздрави с тях бе и кметът на Община Берковица
Димитранка Каменова, която им пожела здраве,
дълголетие и много радостни мигове заедно.

СКИ ОРИЕНТИРАНЕ

От 9 до 11 януари 2015 година в околностите на
горско стопанство „Беглика” –Родопите се проведе
Държавно първенство по ски ориентиране в
индивидуалните дисциплини. Над 100 участника от
22 клуба се състезаваха за успешно класиране. От
СКО „Берковица-2000” участва Стефка Станкова,
която в дисциплините „средна и дълга дистанция
при жени 40 год.“ се класира на ВТОРО място и
спечели първите 2 сребърни медала за 2015 година.

БАБИНДЕН В СЕЛО СЛАТИНА

ИВАНОВДЕН
Бабинден е красив, изворен български празник.
Традицията от вековете оживя на 21 януари 2015 г. в
село Слатина. Обичаят идва от древни времена, а днес
е възроден и в берковското село, където се събраха
много жители. На този ден е отредено мъжете да
са само гости. Денят, в който се отдава заслужено
признание на тези, в чиито ръце се ражда нов
човешки живот и които се грижат и бдят над децата,
събра на едно място „бабите“. Празничния ден бе
изпълнен с много настроение, забавни игри и танци.

Ивановден е важна част от фолклорния календар
на българите. Чества се заедно с Йордановден
(Богоявление, Водици), с който са в два съседни
дни. Всъщност в религиозен план 7 януари е денят
на Събор на Свети пророк Йоан Кръстител (Йоан
Предтеча) – след Кръщение Господне (Богоявление).
С тържествена Света литургия започна празникът
в Берковското село Слатина. С вяра в доброто
и надежда местните жители посетиха храма на
селото, за да бъдат благословени от отците. Успехи
и благоденствие за Новата 2015 година си пожела и
кметският наместник на Слатина Славейко Давидов.
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