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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА Г-ЖА 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА 
ПОЛОЖИ КЛЕТВА

На 11 ноември 2019 г., след като положи 
клетва на тържествена церемония, водена 
от Областния управител Росен Белчев, г-жа 
Димитранка Каменова официално встъпи в 
длъжност като кмет на Община Берковица за 
мандат 2019 – 2023 г. Г-жа Каменова благодари 
на всички жители на общината, които са й 
гласували доверие, благодари на своя екип 
за всеотдайната работа и на семейството 
си за подкрепата. Тя заяви готовност за 
работа в името на Община Берковица и 
за бъдещето на младите хора. Водосвет 
за здраве и успех на кмета и общинското 
ръководство извърши отец Захари.
Областният управител Росен Белчев поздрави 
новия кмет,  пожела ползотворна работа, с 
която да оправдае доверието на хората и подари 
на  г-жа Каменова Конституцията на Република 
България и автобиографичната книга на 
Йорданка Благоева – „Босоногата кралица“. 
Поздравления Димитранка Каменова получи 
и от народния представител Дилян Димитров.
Новоизбраните общински 
съветници и кметове на кметства в 
общината също положиха клетва.
В новия Общински съвет влязоха 5-ма 
съветници от ГЕРБ – Георги Зарков, Гроздан 
Генов, Георги Иванов, Деян Еленков и 
Надя Кралева. 5-ма съветници има Местна 
коалиция НДСВ (ДПС, Новото време, 
Воля) – Добромир Йоцов, Елина Маркова, 
Любомир Тодоров, Милован Жан Панталеев 
и Пламен Гришев. С 4-ма съветници 
ще разполага БЗНС – Калин Статков, 
Мирослав Илиев, Иван Иванов и Горан 
Атанасов. Двама съветници ще има Местна 
коалиция Обединена социалдемокрация 
– инж. Милчо Доцов и Борис Цветков, а 
БСП за България с един – Ангел Ангелов.
За председател на Общински съвет 
Берковица, с тайно гласуване, бе 
избран Милован Жан Панталеев.
В кметския кабинет г-жа Каменова бе 
посрещната по стара българска традиция с 
хляб и мед с пожелание за успешен мандат.

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ОТ ГЕРБ/
ЕНП ЕВА МАЙДЕЛ ИЗРАЗИ 

ПОДКРЕПА И ЖЕЛАНИЕ ЗА 
БЪДЕЩА РАБОТА В ЕКИП 

С КМЕТА НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА 

КАМЕНОВА

Кметът на Община Берковица г-жа Димитранка 
Каменова получи поредното поздравление 
и подкрепа от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП 
Ева Майдел. Наскоро г-жа Майдел откри 
Европейски информационен офис в Монтана  
,в който, както споделя тя в поздравителния 
си адрес до г-жа Каменова:„…ще имаме 
възможност да работим в екип за в бъдеще.“  
През настоящия мандат в Европейския 
парламент Ева Майдел се е ангажирала да 
направи така, че Европа да достигне до всеки 
регион, до всеки дом – не само като еврофондове, 
а и като усещане за принадлежност и 
сигурност. Това, смята тя, ще го постигне 
именно чрез Европейския информационен 
офис. Надеждата й е с гражданите, 
институциите и бизнеса да осъществяват 
смислени и полезни инициативи в сферата 
на образованието, предприемачеството и 
технологиите. Евродепутатът г-жа Ева Майдел 
е убедена, че гражданите на Берковица са 
направили най-добрия избор за своя град 
и вярва, че г-жа Димитранка Каменова 
категорично ще оправдае тяхното доверие.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА СЕ ЗАЕ С 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ 
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

ОТ СТРОИТЕЛНИ И 
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

По нареждане на кмета на Община Берковица 
Димитранка Каменова и с цел подобряване 
чистотата на територията на гр. Берковица от 
16.11.2019 г. започна извънредно почистване на 
града от строителни и биоразградими отпадъци 
от служители на ОБМ „Комунални дейности“. 
Почистени бяха голяма част от улиците и 
кварталите в града. Извозването на строителни 
и биоразградими отпадъци продължава.
Община Берковица след като почиства 
отпадъците в града поставя табели, 
с които се забранява изхвърлянето 
на битови и други видове отпадъци. 
Стартирала е акция на Община Берковица 
да се следи за неправомерното изхвърляне 
на боклук от недобросъвестни граждани. 
Пишат се предписания. Следват 
постановления за налагане на глоби!
Уважаеми съграждани на Община 
Берковица, плащането на такса смет не 
дава правото да се изхвърля всичко и 
неограничени количества. С това ощетявате 
добросъвестните Ваши съграждани!

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА Г-ЖА 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА 
ПОЛУЧИ ПОЗДРАВИТЕЛНИ 

АДРЕСИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА 
„ГЕОТЕХМИН“ ООД И КМЕТА НА 

ЦАРИБРОД
По повод избирането й за кмет на Община 
Берковица г-жа Димитранка Каменова 
поучи поздравителни адреси  от проф. 
дтн инж. Цоло Вутов – Управител на 
„Геотехмин“ ООД и кмета на  Община 
Цариброд – Владица Димитров.
В поздрава си инж. Цоло Вутов казва: 
„Убеден съм, че през настоящия Ви мандат 
ще привлечете нови инвестиции и ще 
продължите популяризирането на района 
като туристическа дестинация. Желая 
Ви успех в каузата за благоустрояване 
на Берковица, развитието на туризма и 
реализирането на инфраструктурни проекти 
и социални каузи, които ще допринесат 

за благоденствието на местните хора!
Нека натрупаният Ви опит да Ви 
помага за постигането на нови цели и 
осъществяването на Вашите приоритети 
като кмет! Пожелавам Ви здраве, ползотворна 
работа и много успешен мандат!“
За бъдещо партньорство и съвместна 
работа говори и кметът на Община 
Цариброд г-н Владица Димитров. „Убеден 
съм, че и занапред ще продължим да бъдем 
партньори, приятели и съмишленици 
в развитието на нашите градове, които 
да превърнем в градове с достатъчно 
собствени ресурси и капацитети, за 
да могат успешно да бъдат решавани 
бъдещите проблеми на нашите граждани“.
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КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 

КАМЕНОВА ЗАПОЧВА ПЪРВО С 
РЕВИЗИЯ НА ФИНАНСОВОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА

Кметът Димитранка Каменова обяви пред 
журналисти в деня на полагане на клетва 
и встъпването й в длъжност, че първо ще 
направи ревизия на финансовото състояние на 
администрацията. Г-жа Каменова допълни още, че 
е набелязала нови проекти, с които общината да 
кандидатства за финансиране пред европейските 
държавни фондове. Кметът заяви, че се радва да 
работи с толкова много млади хора в Общински 
съвет-Берковица. Тя съобщи още, че голяма част 
от изпълнените през изтеклия мандат проекти 
по програми за енергийна ефективност имат 
финансови корекции, по които Община Берковица 
ще трябва да изплати 350 000 лева, след решения 
на Административния съд в Монтана. Г-жа 
Каменова вярва, че отговорност за управлението 
на Община Берковица може да носи само този, 
който има доверието и подкрепата на хората, и 
който застава с лицето си и идеите си пред тях.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 25 ноември 2019 г. в Заседателната зала на ОбА 
се проведе сесия на Общински съвет-Берковица. 
Заседанието протече при следния дневен ред: 
Полагане на клетва от новоизбран общински 
съветник;
Приемане на постоянните комисии, 
председатели и членове към тях;
Докладни записки.
5 извънредни докладни бяха внесени за 
гласуване и разглеждане. В началото на 
заседанието новоизбраният общински съветник 
Борис Цветков положи клетва. Чрез проведено 
гласуване ОбС-Берковица с 11 гласа „против“, 
5 „за“ и 1 „въздържал се“ не прие проекта за 
решение да бъде осъществено заснемане и онлайн 
излъчване на заседанията. Уведомлението 
с искането бе внесено от Сдружение 
„Заедно за Берковица“ до председателя 
на ОбС-Берковица. Местният парламент 
разгледа 29 докладни записки. Съветниците 
гласуваха 9 /девет/ постоянни комисии към 
Общински съвет – Берковица, както следва:
Комисия по икономика, приватизация 
и инвестиционна политика;
Комисия по бюджет, финанси и 
следприватизационен контрол;
Комисия по здравеопазване и социални дейности;
Комисия по образование, наука, култура, 
младежта, спорта и вероизповеданията;
Комисия по териториално и селищно устройство;
Комисия по туризъм, селско и 
горско стопанство и екология;
Комисия по местно самоуправление, 
обществен ред, сигурност, граждански 
права, молби и жалби на граждани;
Комисия по eвропейска, социална, 
етническа и демографска интеграция 
и връзка с гражданското общество;
Комисия по предотвратяване и 
установяване конфликт на интереси.
Общински съвет-Берковица гласува трудовото 
възнаграждение на кмета да бъде в размер на 
2720,00 лв. В проекта за решение в докладната 
бе записано: „определя размера на трудовото 
възнаграждение на кмета на Община Берковица, 
считано от  11.11.2019 г. като намалява спрямо 
предходния мандат – 2500,00 лева“. Това бе 
желанието и на г-жа Каменова, която призова 
съветниците да гласуват, както е записано в 
докладната. Основното възнаграждение на 
председателя на Общински бе гласувано да 
бъде в размер на 90% от възнаграждението 
на  Кмета на Общината, считано от 11.11.2019 
г. Общински съвет – Берковица определи 
продължителността на работното време на 
Председателя да бъде 8 /осем/ часа. Гласувани 
бяха и заплатите на кметовете на кметства 
в общината. На сесията бяха разгледани и 
гласувани докладни: относно определяне на 
титулярен представител и заместник в състава 

на Областния съвет за развитие – Монтана; 
относно определяне представител на Общинския 
съвет в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България 
и относно членство на председателя на 
Общински съвет – Берковица в Националната 
асоциация на председателите на общински 
съвети в Република България. Създадена бе и 
Временна комисия по предложения за промени 
в Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Берковица, която ще работи 
до 20.12.2019 г. вкл. Въпреки, че в дневния 
ред на заседанието не бе включена точка за 
питания, мнения и предложения, кметът г-жа 
Димитранка Каменова изслуша и подробно 
отговори на въпросите на присъстващите.

НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА СЕ ОБСЪДИХА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕХАНИЗМА 
ЗА ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ 

НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ
На 8 ноември 2019 г. на работна среща в 
Заседателната зала на Общинска администрация 
се обсъдиха резултатите от механизма за 
обхващане и задържане на децата в училище. На 
форума присъстваха Минка Костова, гл. експерт 
„Образование“ към администрацията, г-н Веселин 
Найденов от РУО-Монтана, ДСП-Берковица, 
отдел „Закрила на детето“ и членове на екипите. 
Работата на екипите по задържане в образователната 
система на деца и ученици продължава.
Г-н Найденов уведоми присъстващите, че предстои 
сериозна работа, която е свързана и с изменение на 
постановление 100. По данни на РУО-Монтана за 
Община Берковица към 15 септември 2019 г. 507 ученици 
не са обхванати от образователната система, като 339 
от тях са в чужбина. Тази информация е с натрупване 
през годините. За учебната 2019/2020 г. 84 е броят на 
учениците, които не са записани в образователните 
институции. Това са предимно деца на 5 и 6 годишна 
възраст, за които няма данни да са постъпили някъде. 
10 от тези деца са над 7 годишна възраст. Веселин 
Найденов призова образователните институции 
да си направят проверка на списъците с ученици 
и ако има отпаднали екипите да извършат обход.
Отчетите за дейността на екипите за обхват и 
функционирането на Механизма през последните 
години е важна отправна точка за бъдещите съвместни 
действия и координацията между институциите.
Проучванията сочат, че най-честите причини 
за повторното отпадане на децата и ученици са 
заминаване в чужбина, преместване на семейството 
на друг адрес без детето да е било отписано или 
записано в друга детска градина или училище, 
нежелание или неглижиране от страна на родителите, 
здравословни проблеми на детето или родителя 
и др. Увеличават се процесите, както на вътрешна 
мобилност, така и на миграция извън страната.

В СЕЛО БЪРЗИЯ ЩЕ БЪДЕ МОНТИРАН 
БАНКОМАТ В ПОЛЗА НА НАСЕЛЕНИЕТО

На проведената на 25 ноември 2019 г. сесия на ОбС-
Берковица, местният парламент взе решение в село 
Бързия да бъде монтиран банкомат в изпълнение 
на социални дейности, в полза на населението на 
кметство с.Бързия. Жителите на селото са 1401 души 
по постоянен адрес и това налага поставянето на това 
устройство. Банкоматът ще обслужва работещите 
във ВЕЦ, УОГС, дървообработващи фирми, 
училище, детска градина и пенсионери. Общинският 
съвет възложи на кмета на селото да сключи 
договор за наем с ОББ, а разходите по доставката 
и монтажа на АТМ ще се поемат от кметството.

СГРАДАТА НА ЦОП – КВ. 
„РАКОВИЦА“ С ПРОМЕНЕНА И 

ОБНОВЕНА ФАСАДА

Екипът споделя: „Нашата Любов към това, което правим 
всеки ден, изразихме чрез този мини-проект, творен и 
изработван в продължение на месеци от нас самите – така, 
както отнема месеци, за да подкрепим най-уязвимите 
семейства и деца в риск.“ ЦОП за работа с уязвими групи 
и семейства /кв. „Раковица“/ е социална услуга в Община 
Берковица, подкрепена от УНИЦЕФ България. ЦОП е 
интегрирана социална услуга в общността, която предлага 
социална, психологическа, медицинска, образователна 
подкрепа, които освен на място в Центъра, се предоставят 
и по време на ежедневната мобилна работа на екипа.
Целите на услугите и насоката на 
работа на екипа са насочени към:
–Повишаване на родителските умения с цел 
подобряване на грижите за децата в семейството;
–Намаляване на случаите на отделяне на деца от 
семейството и превенция на изоставяне на деца;
–Създаване на условия за стимулиране на ранното 
детско развитие сред високо рискови и уязвими групи;
–Намаляване на случаите на детски бракове 
и ранни раждания чрез мерки за превенция;
–Услуги по семейно планиране и здравна грижа;
–Подпомагане и насърчаване на достъпа до 
предучилищно и училищно образование;
–Превенция на рисково поведение 
при уязвими подрастващи;
–Оказване на съдействие на деца със специфични 
заболявания с цел диагностика и адекватно лечение;
– Работа по промяна на нагласите в сегрегираните общности.
Основен фокус в дейността на Центъра и на екипа 
е осигуряване на подкрепа за децата от 0 до 3 
г. и техните семействата, с насока на работа по 
превенция на рискове, които водят до неглижиране, 
неподходяща грижа, раздяла от семействата.
Екипът на Центъра се състои от социални работници, 
социални сътрудници, психолог, медицинска сестра, 
които работят мобилно, на терен, възможно най-
близо до уязвимите семейства и деца в общността.



К О М - брой 228(85),  Понеделник - 02- Декември 2019 г. 3
ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ…

ГОСТУВАМЕ НА КЛУБ „БЕРКОВСКИ 
КЕСТЕН-1968“

Пенсионерите в клуб „Берковски кестен-1968“ водят 
смислен, богат и интересен живот. Всеки вторник 
жените очакват да научат нещо ново и забавно. 
Оживление, въпроси и изказвания предизвикаха 
беседите за климатичните промени (една много 
актуална тема), за аурата на човека и неговите 
чакри, за християнските празници Петковден и 
Димитровден. Децата от детска градина „Пролетна 
дъга“ ни поднесоха песни и стихове на тема „Здравей 
златна есен“.  Калинка Иванова, уредник в къща-
музей „Иван Вазов“ посвети своето емоционално 
слово на „Мъдрецът от Калиманица“ по случай 
90 години от рождението на писателя Йордан 
Радичков. След това посетихме и културния център 
„Йордан Радичков“ в града ни. Чудесна, сърдечна и 
много топла беше срещата ни с приятелите от клуб 
„Надежда“ в град Белене. На отиване посетихме 
къщата-музей на Щастливеца – Алеко Константинов 
в Свищов, стар, красив крайдунавски град. 
Приятелите от град Белене ни посрещнаха в техния 
подреден, уютен клуб. Предложиха ни интересна, 
двудневна програма. Тържествената вечеря в 
луксозния хотел-ресторант „Престиж“ не може да се 
опише с думи, това трябва да се изживее. Тръгнахме 
си с незабравими впечатления, много емоции и нови 
приятелства от това крайдунавско градче.  Много 
клубове от страната желаят нашето приятелство. 
Само преди дни ни гостуваха пенсионерите от град  
Стражица, Великотърновско. Останаха с прекрасни 
впечатления от градчето и нашето пословично 
гостоприемство. Мъжете пък всяка сутрин се 
разнообразяваха с игра на шах, табла и карти. За 
пореден път съвместно с Община Берковица клубът 
ни проведе турнира “Северозападът играе шах“. 
Оспорвана беше битката между отборите на Кнежа, 
Вършец, Горни Лом, Чипровци, Бойчиновци, 
Монтана и 2 отбора на клуб „Берковски кестен“. 
Финансирането осигури общината. Наградите бяха 
купи, медали, грамоти и парични средства.  Отборно 
класиране: 1-во място Чипровци – купа и грамота, 
2-ро място Берковица /първи отбор/ - купа и грамота, 
3-то място Кнежа-купа и грамота. Индивидуално 
класиране: 1-во място спечели Георги Трайков от 
град Чипровци. Заслужено второ място за Румен 
Първанов от клуб „Берковски кестен“-сребърен 
медал, грамота и парична награда. Наградени 
от нашия клуб бяха Валери Цветков и Богомил 
Петров. Ние, пенсионерите, от клуб „Берковски 
кестен-1968“ си пожелаваме здраве, дълголетие, 
нови приятелства и много, много положителни 
емоции в навечерието на Коледа и Нова година.

„ВСИЧКИ НАРОДИ СА БРАТЯ
И ТРЯБВА ДА ЖИВЕЯТ КАТО ТАКИВА.“

/ЯНЕ САДАНСКИ/

В топлия и слънчев ден 16.11.2019 г. група от 
54 членове потеглихме със затоплен луксозен 
автобус по маршрута Берковица – Монтана 
– Видин – Крайова (Румъния). Групата 
бе организирана от г-жа Цеца Петкова, а 
изпълнител е фирмата Иркатур, гр. Монтана. 
С нас пътуваше и добре запознат с маршрута, 
подготвен екскурзовод г-жа Силва Кирилова, 
която през цялото време на пътуването ни 
запознаваше със забележителности на градовете. 
Град Видин е свидетел от миналите векове с 
най-забележителния средновековен замък в 
България – „Бабини-Видини кули“. Името е 

свързано с легендата за трите сестри – Вида, 
Кула и Гъмза, разположен край река Дунав. Тук 
е първото голямо туристическо пристанище в 
страната, разположено по течението на р. Дунав. 
Дунав е втората по дължина река в Европа 
след р. Волга. Дунав минава през 10 държави 
– Германия, Австрия, Словакия, Унгария, 
Хърватия, Сърбия, България, Румъния, 
Молдова и Украйна. Влива се в Черно море. 
Дълбочината на Дунав на места е повече от 30 м.
Дълго време между България и Румъния имаше 
само един мост:  Русе – Гюргево. Вторият мост 
при Видин трябваше да съживи икономиката, 
региона и да сближи двете съседни страни. 
Строежът на втория мост започва през 2007 г. 
след присъединяването на България и Румъния 
в Европейския съюз, а е открит едва 2013 г. 
Официалното име на моста е „Дунав мост Видин-
Калафат“, а някои го наричат „Нова Европа“. Той 
е с дължина 1971 м., като включва по две пътни 
ленти във всяка посока. Единична електрична 
железопътна линия и велосипедна алея. 
 

През 2007 г. инвеститорите проявяват интерес 
за мостове между Оряхово и Бекет и между 
Силистра и Калараш. Планът за Оряхово и 
Бекет е само шосейна връзка. Предполага се, че 
следващия мост, който предстои да се построи 
между България и Румъния е Силистра и Калараш. 
Румъния и Балканска и дунавска страна. 
Населението на Румъния е 19,71 млн. (2016 
г.) Валутата е румънска лея. Тя е държава в 
югоизточна Европа, заедно с България член 
на ЕС от 2007 г. Може много да се пише за 
нея, но нашето пътуване е с цел Крайова. 
Крайова се намира на 80 км от границата Видин 
-  Калафат. Един от големите румънски градове. 
Административен център на регион Долж. 
Има около 300 хил. жители. Шеста по брой на 
население в Румъния. Много оживен град с 
университет, летище и красиво запазени сгради 
на възраст повече от век. Посетихме катедралата 
„Свети Димитър“. Разходихме се по площад 
„Михайл Витязул“ – румънски национален 
герой. Друга основна атракция на площада са 
уникалните за Румъния Пеещи фонтани. Най-
забележителна сграда е Общината. Зад общината 
се намира „Английския парк“, изпълнен с много 
цветя и декоративна растителност. В парка се 
намира и паметникът на Александър Иоан-Куза 
– първият владетел на обединена Румъния. 
По улиците има много заведения и магазини 
с много хора от всички възрасти. Тук всички 
си направихме снимки за спомен. Дадено ни 
бе свободно време. Посетихме и двата мола. 
След почивката с автобус отпътувахме за един 
от най-големите паркове в Европа – паркът на 
Никола Романеску. Разкошният парк е направен 
по план на френски архитект в началото на 20 в. 
Той е истинско райско кътче с много зеленина, 
езерца, мостчета като от приказките, водни 
каскади и собствен зоопарк. Паркът се намира 

южно от центъра на града. Той е любимо място 
за разходка на жителите на града, както и за 
всички нас – туристите. Той носи името на 
бившия кмет на града, по чиято идея е създаден. 
Той е третият по големина градски парк в Европа. 

Не е достатъчно за един ден да разгледаме 
всичко, но ние навсякъде видяхме чистота, 
усмихнати мили лица, малки деца ни се 
усмихваха, но не знаехме езика им. Чист 
красив град с много фонтани и декоративна 
растителност. Навсякъде всичко ни бе 
интересно. Доволни останахме всички 45 
пътници. Накрая екскурзоводката г-жа Силва 
Кирова ни благодари за дисциплината, която сме 
проявили и благодари на внимателния и учтив 
шофьор. Макар и за един ден ние забравихме 
своите грижи и болки и се чувствахме 
радостни и щастливи от преживяното, 
доволни, че се запознахме макар и с част от 
миналото на нашите „съседни братя и сестри“.
Завърнахме се живи и здрави.
Пътуваща Величка Атанасова – Берковица.

ПРАЗНИК В СЕЛО БЪРЗИЯ

21 ноември е отреден за ден 
на християнското семейство.
По този повод  читалището и пенсионерският 
клуб в село Бързия организираха празничен обяд.
Беше направен кът, по-сръчните се представиха 
с кулинария, а деца разказаха за тържественото 
въвеждане на тригодишната Мария в храмa. 
Гости на празника бяха жителите на село 
Слатина, кметовете на двете села и отец 
Евгени, който благослови присъстващите.
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ПАВЕЛ ПАВЛОВ: ЗАЧЕНАТ СЪМ 
НА ВОДЕНИЦА, А СЪМ РОДЕН 

НА ГАРА

Шепа спомени за титани на актьорското 
майсторство като Невена Коканова, Леда 
Тасева, Антон Горчев, Катя Паскалева, 
Николай Бинев, Наум Шопов, Коста Цонев, 
Андрей Чапразов и много други, развълнуваха 
до сълзи берковската общественост в 
сряда вечерта. Тогава се проведе среща с 
режисьора, сценарист и писател Павел Павлов.
Събитието бе открито от  Борислав Костов, 
приятел  на Павел Павлов, с когото са 
завършили прочутата Ловешка езикова 
гимназия, увековечена в култовия филм 
„Вчера”. Костов припомни онези прекрасни 
вечери, когато във всеки български дом през 
синия екран отваряше завеси телевизионният 
театър – истинско явление в родната култура, 
формирала много естетически вкус у народа ни.
Леко, затрогващо, извисяващо и смешно 
премина вечерта с рицаря на българската 
култура. Времето не стигна  на аудиторията да се 
докосне поне за малко до богатата му биография, 
до творчеството му и най-вече до спомените 
му за неговите приятели  – онези обичани и  
незабравими артисти, писатели, художници,  
които носи в сърцето си всеки българин и с които 
е другарувал през своя живот Павел Павлов.
Той се оказа изключително забавен и завладяващ. 
Павел Павлов, освен режисьор, е и умел писател, и 
невероятен разказвач с богато чувство за хумор.
Домът му винаги е бил отворен за приятели. 
Днес тъгува, когато ги спомене, казва, че 
на небето го чака цяла ангелска трупа.
Режисьорът пази много интересни спомени и 
аромати от своето детство, от дядо си, който 
е бил учител, но имал и воденица, от времето, 
прекарано с него сред природата. Е, на тази 
воденица той е бил заченат според разказа 
му, а случайно се родил на гара Червен бряг.
Затова и до днес аз бъбря много, както мели 
воденицата, и все пътувам, с намигване 
сподели Павел Павлов. Журналисти ме 
нарекоха „бащата на българския телевизионен 
театър“. Аз съм един от създателите му. 
Голямото ми щастие бяха актьорите, без 
които нямаше да го има – Иван Кондов, Наум 
Шопов, Николай Бинев, Коста Цонев, Антон 
Горчев, Васил Димитров, Тодор Колев и др.
Най-свидното място в сърцето му е за 
непрежалимата му приятелка, сестра, както я 
нарича – Невена Коканова. Много ме питаха 
журналисти след смъртта й, няма ли да им дам 
писмата на Раде Маркович. Истината е, че те 
никога не са били у мен, каза Павлов. Години 
наред той е душеприказчик, доверен човек и 
изповедник на иконата на българския театър 

и кино. Двамата дори си купуват стогодишна 
къща в габровското село Иглика, където Невена 
остава до края на дните си. Седмица преди да 
почине, тя извика мен и дъщеря си и ни даде един 
затворен чувал с някакви неща, като поръча 
да го изгорим. Не знам какво е имало в него, 
може и да са били писмата, спомня си Павлов.
Невена беше най-близкият ми човек,  тя беше 
моето друго аз… Забележителна, благородна 
и силно вярваща  личност. Тя беше образец 
на това, което вече започва да изчезва– 
етиката, каза Павлов. Той разказа за голямото 
приятелство, което е свързвало Невена и 
Катя Паскалева. Описа и комичните сутации, 
когато снимали филма „Матриархат” и  Катя 
трябвало да гази в ледените води на реката с 
биволицата Спаска, а Невена тайно й носела 
малко шишенце с коняк да не й тракат зъбите 
от студ. Той припомни и случай, когато Невена 
отрязала не толкова деликтано напорист 
мъж от публиката по време на турне в Стара 
Загора, който държал да чуе какво ще каже 
първата дама на киното на втората дама…
Най-тъжните, но и най-чистите, и светли 
моменти от живота си, Невена Коканова 
преживява именно в Иглика. Един местен 
майстор – бай Димитър, я научил да зида дувари 
и да говори на камъните като на живи същества. 
И тя сама си вдигнала огромен дувар за чудо и 
приказ. Пиели си ракийката вечер с бай Димитър, 
въпреки ревността на неговата баба Дона – люта 
балканджийка, която никому не цепела басма. 
Но която също била завладяна от магията на 
Венчето и често ходела да се хвали на съседките 
как актрисата й ходела на гости вечерта в 
телевизора. И никой не можел да я убеди, че 
филмите „Тютюн” и” Крадецът на праскови” 
ги гледа цяла България, а не само баба Дона.
Като разбра, че си отива, Невена тръгна да 
раздава всичките си цветя на бабите от селото. 
А те бяха като храсти, на туфи, разкошни 
мушката, четирилистни детелини… , спомня си 
Павел Павлов. Какво и да правеше, всичко й се 
получаваше, говореше на цветята като на живи 
същества, на животните също, спомня си той. 
Никога няма да забрави как Невена извеждала 
на паша  своето собствено стадо от 30 кози и 
три пръча. Мяташе една гега на рамо и боса, 
както навремето играеше Жулиета, ги водеше 
по баирите, казва той. Нейните кози миришеха 
на сено, на здравец, на теменуги… Бяха толкова 
чисти! А какво сирене правеше, не спира да 
се чуди режисьорът. Той изумявал свои гости 
французи, които не можели да се нарадват на 
превъзходното козе сирене. Охкаха и ахкаха и все 
питаха кой го е правил този деликатес, а  Ечка се 
кипреше до мен и чакаше да им разкажа, спомня 
си Павел Павлов.  Освен прекрасната си градина, 
актрисата гледала и много различни животни.
Павел Павлов  не може да прежали и своите 
близки приятели от гениалния български 
филм „Козият рог”  Антон Горчев и Катя 
Паскалева. Не ме е страх да го кажа, но 
знайте, Доротея Тончева умори Тони, като го 
пенсионира преждевремонно и той се принуди 
да кара такси, за да се издържа, заяви Павлов. 
Голяма трагедия, по  думите му, застигнала и 
Катя Паскалева – актриса, каквато се ражда 
веднъж на сто години, която в последните 
си дни загубила напълно гласа си. Спомня 
си и Леда Тасева, която играла до последно 

на сцената, а последното й представление 
било три дена преди да си отиде от този свят.
Бяха велики жени, не само като актриси, но 
и като личности. Тъжно е, че ги няма, но 
имаха толкова осмислен живот, оставиха 
толкова много, играха толкова смърти, че 
едва ли тяхната собствена им е направила  
впечатление, с присъщото си чувство за хумор 
заключи накрая Павел Павлов. Той получи 
поздравления и подарък от Община Берковица.

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 
И ГРАЖДАНИТЕ

„Местното самоуправление и гражданите“ 
бе темата в часа на класа на 10. б клас при 
Лесотехническата професионална гимназия. 
Заедно с класния си ръководител Петя Генова, 
гимназистите посетиха сградата на Общинска 
администрация – Берковица и се запознаха със 
структурата и дейността на различните дирекции 
и отдели. Учениците имаха възможност да 
научат много нови неща и да зададат своите 
въпроси на експертите от Центъра за услуги и 
информация на гражданите, на служителите в 
ЕСГРАОН, разговаряха с главния счетоводител 
и с бюджетаря на Общината, с експертите 
по образование и по култура и младежки 
дейности. Като бъдещи пълноправни 
граждани, учениците посетиха залата, където 
се провеждат заседанията на Общинския 
съвет, а след това се срещнаха и с председателя 
на ОбС – Берковица Милован Панталеев.

ГИМНАЗИСТИ В ТОП 10 НА 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За пета поредна година със съдействието на 
Американския университет в България в град Девин 
се проведе национално състезание по чужд език, 
речеви и комуникативни умения 7. -12. клас “ Аз мога 
– тук и сега “ . Състезанието се проведе в три етапа : 
писане на есе ( “ Изрази себе си “ ) , четене и писане 
с разбиране ( “Провери знанията си “ ) и говорене ( 
“ Интервю “ – на 5 зададени теми от журито ). Тази 
година в националното състезание по английски 
език взеха участие 4 ученици от 12.б клас на ПГ “ 
Д-р Иван Панов “ – Диана Матерова, Таня Тасева, 
Светослав Михов и Цветомил Спасов . И четиримата 
участници показаха завидни познания по английски 
език, като до финала в топ 10 достигнаха Цветомил 
Спасов и Диана Матерова, които завоюваха 7 и 8 
място. Браво на нашите участници и госпожа Бистра 
Матерова! Гордеем се с Вас за изключителния успех!


