
Пътят Тича – Ябланово ще бъде 
реновиран по проект за 5 мил. лева, 
съобщи депутатът от ДПС Янко 
Янков. „На среща с премиера комен-
тирахме състоянието на пътя Тича – 
Ябланово. Чрез вашия вестник искам 
да кажа, че този път вече е вклю-
чен в проект и скоро ще бъде изця-
ло реновиран”, съобщи народният 
представител. Ремонтът трябва да 
започне в най-скоро време и про-
ектът ще включва преасфалтиране, 
справяне със свлачищата, изгражда-
не на нови съоръжения и разшире-
ние на пътя на някои от по-опасни-
те участъци. „Често посещавам този 
район и виждам, че това е голям 
проблем за хората, които живеят тук 
и постоянно пътуват. Всички виждат, 
че в това си състояние този пътен 
участък не е безопасен и не може да 
изпълнява функциите си – да свърз-

ва тези две големи села”, допълни 
Янков. Освен радостната новина 
за живущите в района той изрази и 
мнението си около дебатите в пар-
ламента, свързани с продажбата на 
българска земя. „Какво означава да 
забраним на някой да дойде и да 
купи наша земя? Българските граж-
дани трябва да знаят, че в момента 
има много мощни фондове, които 
изкупуват земя и притежават сто-
тици хиляди декари в България. 
Тези фондове имитират, че са бъл-
гарски, но това са външни пари. 
Никой не им е забранил тази дей-
ност. На кого тогава да забраним 
ние? На някой Едуард или Шмид, 
който иска да си закупи два декара и 
да си направи къща? Земеделските и 
плодородни земи в момента са изку-
пени и това е големият проблем!”
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 Проф. Манол Тодоров дари 
личната си библиотека      
на НУФИ „Филип Кутев”

НСОРБ в помощ на 
общините с техника и 

оборудване

Продължава делото срещу 
кмета на село Ябланово за 
предизборна агитация на 
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   Людмила Йовчева доказа, че за таланта възрас-
тта няма значение. Мама Люси, както галено я нари-
чат всички,  се представи отлично в телевизионния 
формат „X фактор” по Нова ТВ. Тя достигна до осмия 
лайв и стана почти финалист. За времето, което пре-
кара на сцената котленката от Чечня стана любимка 
на публиката и България, която дълго я аплодираше 
и не я пускаше след последното й изпълнение, а 
журито стана на крака да я изпрати. „Благодаря на 
Бог, че ми е дал талант, благодаря на публиката, че 
ме подкрепяше и гласуваше за мен, благодаря на 
журито, че беше снизходително и ми прощаваше, че 
не зная добре английски, благодаря, че ми дадохте 
възможността да бъда на тази голяма сцена и да 
усетя публиката. Благодаря, че бях част от това 
вълшебство, наречено „Х фактор” и усетих обичта 
на хората”, развълнувано споделя известната ни 
съгражданка.  Людмила постави рекорд не само в 
българския „Х фактор”, а и в световния. Няма певи-
ца на нейната възраст, която да е стигнала толкова 
напред в състезанието с младите. Дори от Англия 
са изпратили специално писмо, за да благодарят 
на българските продуценти за откритието и сме-
лостта им да рискуват с такъв участник. Людмила 
е родена в Чечня, пее от дете, обикаля сцените, 
но се влюбва в котленец. Оттогава живее в нашия 
град.  Работи в детската градина, а в свободното си 
време изнася концерти в България и Турция. Тя е 
дълбоко религиозна и твърди, че талантът й е даден 
от Бог и трябва много да го уважава - да пее само, 
за да радва хората. “Станах певица заради Лили 
Иванова. Брат ми донесе нейна плоча. Тогава бях в 
пети клас. Онемях като я чух. Започнах да пея само 
нейните песни”, споделя звездата в интервю, даде-
но специално за вестник „Котленски край”. Имала 
е късмета да пее пред едни от най-известните лич-
ности в СССР и България. Казва, че композиторът 
Тончо Русев не искал тя да пее в Бургас. “Ходих при 
него, а той каза: “Втора Богдана Карадочева не ми 
трябва”. Може би по гласа реши, че пея като нея”, 
уточнява Людмила разказвайки пред репортера за 
времето, в което е пяла в бюро “Естрада” в Бургас. 



Проектът е финансиран 
по Оперативна програма 
„ А д м и н и с т р а т в е н 
капацитет” Приоритетна ос 
IІ „Управление на човешките 
ресурси”, Подприоритет 2.2. 
„Компетентна и ефективна 
държавна администрация” 
с обща продължителност 12 
месеца, стойност 77 863,41 лв. 

Проектът има за цел 
провеждане на специализирани 
обучения за подобряване на 
професионалната квалификация 
на служителите на община 
Котел, което ще допринесе за 
по - доброто изпълнение на 
служебните им задължения и 
за предоставяне на качествени 
услуги на гражданите и бизнеса. 
Общата цел на проекта ще 
се реализира посредством 
постигането на две специфични 
цели. Първата специфична цел 
е да се повиши капацитета на 
служителите за предоставяне 
на административни услуги 
чрез подобряване на 

квалификацията им, а втората 
специфична цел е да се повиши 
капацитета на служителите на 
общинската администрация чрез 
повишаване на мотивацията им.

Общата цел на проекта е 
пряко свързана и подпомага 
изпълнението на общата 
цел на ОПАК „Подобряване 
на работата на държавната 
администрация за реализиране 
на ефективни политики, 
качествено обслужване на 
гражданите и бизнеса и 
създаване на условия за устойчив 
икономически растеж и заетост.“

Очакваните резултати: 
- Подобрено качество на 
предоставяните услуги 
от страна на общинската 
администрация в община Котел;

- Повишен капацитет на 
общинската администрация 
в Община Котел, чрез:

• П р о в е д е н и 
обучения в Института по 
Публична Администрация - 

Проведенo чуждоезиковo 

обучениe - Чуждоезиково 
обучение по английски език 
ще преминат 25 служители 
на община Котел. 

• Английски език       
/базов курс/, 150 учебни часа
• П р о в е д е н и 

обучения за междукултурна 
комуникация, толерантност и 
антидискриминация - В рамките 
на настоящата дейност ще 
бъде проведено двумодълно 
обучение по междукултурна 
комуникация, толерантност и 
антидискриминация за общо 
45 служители разделени 
в 2 групи, в продължение 
на 3 дни по 8 учебни часа.

Проведени обучения по 
работа с програмните продукти 
на Microsoft Office - В рамките 
на настоящата дейност ще 
бъде проведено обучение за 
подобряване на ключовите 
компетентности на общо 12 
служители в продължение 
на 3 дни по 8 учебни часа. 
Обучението ще обхване работа 
със следните програмни 
продукти - MS Word, MS Excel 
MS, Outlook, MS PowerPoint

Целевите групи по проекта 
са служителите в общинска 
администрация Котел, кметовете 
на кметства, кметските 
наместници и служителите на 
кметства в община Котел. Те 
са избрани като целева група, 
защото тяхната квалификация 
има пряко отношение към 
качеството на работа на 
администрацията, както и 
към бързината и качеството 
на предоставяните услуги.
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Проектът е финансиран по Оперативна програма 
„Административен капацитет” приоритетна ос І „Добро 
управление” , подприоритет 1.3. „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики” .

Продължителността на проекта е 9 месеца 
Стойност:  79  722.90  лв. 

Общата цел на настоящият проект е въвеждане на ефек-
тивни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението 
на общински политики в община Котел. Достигането на тази 
цел включва постигането на следните специфични цели:

• Качествено разработване и изпълнение на стратегически 
документи, съобразени с интересите на местните общности.

• Подготовката на местната администрация за успешно при-
лагане на политики в следващия програмен период (2014– 
2020 г.) чрез разработване на общински план за развитие.

• Активно включване на всички заинтересовани страни 
в процеса на разработване на стратегически документи.

Проекта е насочен към две основни целеви групи–
общинската администрация на гр. Котел и структурите 
на гражданското общество на територията на община-
та. Изборът им се налага поради основополагаща-
та им роля за процеса на разработване на политики.

Очакваните резултати след реализацията на проекта са 
следните :

• Извършена оценка на общински план за развитие за 
периода 2007-2013 г.;

• Формулирани препоръки, на база извършения анализ, 
за разработване на общински план за развитие за периода 
2014-2020 г.;

• Изготвен общински план за развитие за периода 2014-
2020 г.;

• Разработени/актуализирани стратегически документи в 
минимум 2  идентифицирани приоритетни области;

• Разработени и въведени с решение на общинския съвет 
Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща 
оценка при изпълнението на конкретни политики.

ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ 
МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И 
КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА 
КОТЕЛ” № 13-13-113 ОТ 21.10.2013 Г.

Археологът Милен Николов от Котел  е новият шеф на Регионален 
исторически музей-Бургас. 38-годишният историк спечели конкур-
са в конкуренцията на петима специалисти – четирима археоло-
зи и един учител.Милен Николов е добре познат в нашия край и 
бургаския регион. Той е уредник на Археологическата експозиция 
в историческия музей. През 2012 г. ръководеше археологически-
те разкопки край царевския храм „Св.Успение Богородично“ в кв. 
„Василико“. Това лято Николов участва и в проучването на нос Форос.

   Преди месеци той издаде и първата си книга, която посве-
ти на своя ментор. В монографията „Исихазмът, Св. Григорий 
Синаит и манастирите в Парория“ археологът разглежда про-
блема за географското местоположение на Парория и „мана-
стира“ на бележития духовен водач - Св. Григорий Синаит.

   Милен Николов представи концепцията си за развитие на музея 
в следващите 5 години. Срещата, на която присъства и зам.-кметът 
по образование и култура Йорданка Ананиева, започна с минута 
мълчание в памет на починалия директор на музея Цоня Дражева. 
Председател на комисията по избор на директор на Регионалния 
музея е бил проф. Божидар Димитров, директор на Национален исто-
рически музей. На първо място в концепцията на Николов е грижата за 
културните ценности. „Ние трябва да се погрижим те да заслужат така-
ва охрана, каквато им се полага”, обясни той. Втората цел е фондът да 
работи. „Всичко, което съхраняваме да не седи по фондовете, а това, 
което трябва да се покаже, да се покаже. Това е свързано пряко и с екс-
позиционната работа на отделните музеи в Бургас. В 21 век сме, а този 
век има изисквания, които трябва постепенно да налагаме. Говоря за 
модерно експониране, близост на експозицията до посетителя, за да 
бъде атрактивна, интересна, познаваема и да действа образовател-
но”, категоричен е Николов. В концепцията му е заложена и работата 
с ученици. „Все по-малко стават посетителите от групата на подраства-
щите и считам, че е редно това да бъде преодоляно”, заяви Николов.

   Милен Василев Николов по професия е археолог. Роден е и е израс-
нал в Котел. Завършил е висше образование във Велико Търново, 
специалност „Археология и история на стария свят”. Веднага след 
завършването си от 2001 до 2005 година работи в Историческия музей 
в Котел, след което бившият директор на Регионален исторически 
музей – Бургас – покойната Цоня Дражева го кани в екипа си, като ръко-
водител на археологическите проучвания на крепостта Русокастро. 

Котленецът 
Милен Николов 
е новият шеф 
на Регионален 
исторически 
музей -Бургас

„Обучение на служителите в Община Котел 
за по-добро административно обслужване и 

подпомагане на устойчивото развитие”
Договор  А 12 – 22 – 183/ 20.05.2013 г.

ПРОЕКТ : ОПТИМИЗИРАНЕ НА 
СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ  
ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТА     

№ 13-11-28/ 15.08.2013Г.
Проектът е финансиран по Оперативна програма 

„Администратвен капацитет” -Приоритетна ос І „Добро упра-
вление” , Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на дър-
жавната администрация” с обща продълителност 12 месеца.

Общата цел на проекта е да оптимизира организационно 
дейността на общинска администрация Котел за постигане 
на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се 
функции. Тази цел ще бъде постигната чрез реализира-
нето на четирите специфични цели на проекта, а именно 
оптимизиране на структурата и функциите на общинската 
администрация, подобряване на ефективността на общин-
ската администрация, повишаване на ефикасността на 
общинската администрация и информиране на гражданите 
на общината за предприетите мерки в рамките на проекта.

Целевите групи са служителите в Общинска адми-
нистрация Котел. Очакваните резултати са : Проведен 
функционален анализ и оптимизиране на структурата 
на общинската администрация.Проведено обучение за 
запознаване общинските служители с извършените про-
мени в резултат на проведения функционален анализ. 
Разработени План за управление на промяната и Методика 
за текущ преглед на състоянието на администрацията. 

СЪОБЩЕНИЕ 
ДО ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЛИЦА

На 24.01.2014г. в сградата на Община Котел ще 
се проведе пресконференция за отчитане на дей-
ностите по проект : BG161PO001/4.1-03/2010/060 
„Подобряване състоянието на образователна-
та инфраструктура чрез внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в три основни учи-
лища в селата Ябланово, Тича и Градец”.

 Проекта осигури подходяща образовател-
на инфраструктура с високо ниво на енергий-
на ефективност в община Котел, в съответ-
ствие с бъдещите потребности на ползвате-
лите на предлаганата образователна услуга. 
Предвидените дейности трайно ще подобрят 
условията за предоставяне на образователни 
услуги на три училища на територията на общи-
на Котел -  с. Тича, с. Ябланово, с. Градец, които 
в дългосрочен аспект ще подпомогнат местното 
развитие чрез, реализацията на дребномащаб-
ни инвестиции водещи до подобряване на усло-
вията за развитие на човешките ресурси, и не на 
последно място, намаляване на емисиите СО2.

В изпълнение на проект № 0118-НСОРБ-1.10; 
BG161PO002-1.10.01-0001-C0001 „Е-ПОДЕМ – европейски 
проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”, 
с бенефициент Национално сдружение на общините в 
Република България, осъществяван с финансовата под-
крепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Община Котел, в качество-
то си на партньор на НСОРБ, получи техника и хардуер:

- СЪРВЪР Fujitsu Primergy TX200S7/F;
- НАСТОЛЕН ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР                        

Fujitsu ESPRIMO P410 E85+;
- LCD МОНИТОР AOC e2250Swdak;

- ЛАЗЕРЕН ЧЕРНО-БЯЛ ПРИНТЕР KYOCERA FS-1120D;
- КИОСК – ТЕРМИНАЛ Kontrax KIOSK WALL 1;

- ШИРОКОФОРМАТЕН СКЕНЕР A                                        
Colortrac SmartLF SC36e;

-46 inch LCD ВИДЕО ЕКРАН – Sony 47W805А.

НСОРБ в помощ на общините 
с техника и оборудване

Свързаният към интернет              
КИОСК – ТЕРМИНАЛ „Kontrax 

KIOSK WALL“  е в услуга 
на гражданите на входа на 

община Котел



- Г-н Янков, отново сте на 
посещение в избирателния си 
район. Какъв е поводът този път?

- Конкретният повод е, че 
се положиха основите на нов 
молитвен дом за жителите 

на Малко село. Това е важно 
мероприятие и искам да 
използвам случая да благодаря 
на спонсорите от Турция, 
благодарение на които това 
става възможно. Надявам 
се, че строителството ще 
приключи за кратко време и 
хората ще могат спокойно да го 
посещават. Използвам случая, 
че съм тук, за да обиколя и 
другите села, за да се запозная 
с проблемите им. Знам, че имат 
проблеми, на които трябва да 
потърсим решение. На среща 
с премиера коментирахме 
състоянието на пътя Тича – 
Ябланово. Чрез вашата медия 
искам да кажа, че този път вече 
е включен в проект и скоро 
ще бъде изцяло реновиран. 
Цялата инвестиция ще възлиза 
на около пет милиона лева. 
Наистина малко се позабавихме 
с този ремонт, но беше изготвен 
цялостен проект на пътя – за 
преасфалтиране, справяне със 
свлачищата, изграждане на 
нови съоръжения, разширяване 
на пътя на някои места. Смятам, 
че хората, които пътуват по 
това шосе наистина ще бъдат 
доволни от свършеното. 

- Това е голяма новина за 
нашата област и за живеещите 
тук. Да разбираме, че 
дупките остават в историята?

- Вече казах какво ще бъде 
направено  скоро. Освен това 
се надявам, че дупки няма 
да има в близко време! Аз 
често посещавам този район 
и виждам, че това е голям 
проблем за хората, които 
живеят тук и постоянно пътуват. 
Собствениците на автомобили 
трябва често да ги ремонтират. 
От много време се занимавам 
с този въпрос. Забавянето на 
ремонта, който трябваше да 
се извърши през 2013 година, 
се получи заради цялостното 
проектиране, за което вече 
споменах. Всички виждат, 
че в това си състояние този 
пътен участък не е безопасен 
за хората и не може да 

изпълнява функциите си – да 
свързва тези две големи села. 

- Кога да очакваме 
стартирането на този проект?

- Въпрос на седмици е 
да бъде даден старт на 

процедурите, съпътстващи 
реализацията на проекта. 

- Изминаха тежки седмици, 
в които взетите в парламента 
решения предизвикаха широк 
обществен отзвук. Кажете ни, 
ако не е тайна, как гласувахте 
по казуса с продажбата на 
българска земя на чужденци. По 
съвест ли направихте този избор?

- Цялата парламентарна 
група на ПП ДПС гласува 
против този мораториум. 
Подготвихме предложение до 
Конституционния съд, което 
беше подкрепено от някои 
депутати от БСП. Решението на 
парламента беше емоционално 
и необмислено. То постави 
на сериозно изпитание 
отношенията на България 
с ЕС. За голямо съжаление 
обстановката в страната е 
такава, че много от решенията 
на парламента са продиктувани 
от емоционалните нагласи, 
а не от рационалния подход. 
Желанието на определени 
политически партии да се 
харесат на някои избирателни 
групи понякога поставя 
интересите на цялата нация в 
недобра позиция. България има 
нужда от будители в политиката, 
т.е. да правят презентация на 
такива политически ценности, 
които да обединяват нацията. 
В момента политическата 
система е разделена, колкото 
и самата нация и това няма 
да ни донесе нищо добро. 
Подобно разделение има и 
около приемането на бюджета. 
Това, което се случва като 
искане е да може с едно малко 
одеяло да се завият всички. 
Винаги обаче ще има някой 
на студено! Икономиката ни 
е в много сериозна рецесия, 
състоянието на публичните 
финанси е критично. Скоро 
прочетох, че междуфирмената 
задлъжнялост в България вече 
е около 168 милиарда! Нашият 
брутен вътрешен продукт е 83 
милиарда. Всеки сам може да 
направи сметката. Друг важен 

проблем е, че цели сектори, 
които разполагат с пари, но 
не са реформирани, искат 
още повече средства и то без 
ясни критерии за качеството 
на тяхната дейност. За пример 
ще дам здравеопазването. По 
тази линия харчим не малко, 
но сме една от страните в 
Европа, която има най-малка 
средна продължителност на 
живота. Харчим много пари за 
най-късната фаза на лечение, 
когато хората са безнадеждно 
болни, но преди това този човек 
изобщо не е имал възможност 
да се възползва от тази система. 
В тази сфера трябва да има 
сериозно реформи! Пример за 
това е котленска община. Вече 
има няколко случая, в които 
пациенти умират по пътя за 
Сливен. Общинската болница 
трябва да бъде възстановена 
до степен,  която да гарантира 
качествено здравно обслужване, 
така че хората да получават 
неотложна медицинска помощ.

    Образованието е в същата 
ситуация. За него също се 
харчат много пари, а от това 
няма полза за реалната 
икономика. За съжаление сега 
всичко се свежда до повече 
пари, без ясен критерий 
как трябва да се харчат те. 

- Популистко ли беше 
внесеното от  ПП ”Атака” 
предложение за забрана на 
продажбата на българска земя?

- На сто процента в него има 
популизъм! Какво означава да 
забраним на някой да дойде и 
да купи наша земя? Българските 
граждани трябва да знаят, че 
в момента има много мощни 
фондове, които изкупуват 
земя и притежават стотици 
хиляди декари в България. 
Тези фондове имитират, че са 
български, но това са външни 
пари. Никой не им е забранил 
тази дейност. На кого тогава 
да забраним ние? На някой 
Едуард или Шмид, който иска 
да си закупи два декара и да 
си направи къща? Земеделските 
и плодородни земи в момента 
са изкупени и това е голям 
проблем. Ние трудно трябва да 
си продаваме земята. Не мога 
да разбера защо друг трябва да 
ни казва, че някое от действията 
ни е в ущърб на цялата държава. 
Явно при нас има нещо сбъркано, 
щом продаваме и децата си. 
Нещо не е така, както трябва! 
Трябва да се знае, че ако някой 
иска да продаде нещо, той ще го 
направи, какъвто и закон да има. 
Влизайки в конфликт с ЕС ние си 
затваряме вратите към тях и те 
няма да ни уважават, защото 
подписваме нещо, а после не 
го спазваме. Кой ни уважава – 
европейците, американците 
или руснаците? Ние се опитваме 
да лъжем всички! Сега правим 
всичко възможно да променим 
това. Сигурен съм, че накрая и 
преговорите за газопровода ще 
удовлетворят всички страни. 

- Доколко закупената 
от чужденци земя става 
„ ч у ж д а  т е р и т о р и я ” ?

- Замята не е стока, която 
можеш да натовариш в чувал 
и да я изнесеш. Ако някога 
поискаме да национализираме 
двата декара на бандита Едуард 
ние ще можем да го направим. 

- Щом е така могат ли да бъдат 

национализирани и земите на 
монополистите в този сектор?

- Ние можем да 
национализираме всичко, ако 
сме парафирали договори, които 
са неправилно подписани и ни 
носят само щети. Това е едната 
страна на въпроса. Всичко 
е въпрос на държавническа 
преценка. Нашият проблем е 
как се използва земята. Преди 
години земеделието имаше над 
десет процента принос в БВП 
на страната. Колко е сега? Ядем 
само турски и гръцки домати и 
краставици. Нашето земеделие 
е сведено само до ниво на 
обработка, достатъчна за 
получаване на субсидии. Нивата 
се засява, получава се някакъв 
добив и се чакат парите. По този 
начин 800 мил. лева се вземат от 
един много малък кръг от хора 
в нашата страна. Субсидията се 
плаща на декар площ и никой 
не контролира каква е нейната 
ефективност. Ако си мислим, че 
по този начин и с това земеделие 
можем да просперираме, значи 
много се лъжем.  За съжаление 
в последните 20 години успех 
в политическите реалности 
има само имитацията. Тези, 
които заблуждават хората 
и им създават някакви 
нереални очаквания печелят 
изборите и после няма 
кой да им потърси сметка. 

-  Д о к о г а  щ е 
продължават тези лъжи?

- Българският народ има 
много подходяща поговорка: 
„Не е луд този, който изяжда 
баницата, а този, който му я 
дава”. Има и друга,която може 
да използваме: „Един бит, за 
десет небити”. Крайно време 
е гражданите да разберат, че 
трябва да се създаде устойчива 
политическа система. Тези 
които са били на власт и 
после са излизали в опозиция, 
започват да разбират, че 
смисъл в политиката има 
политическият реализъм. 
Трябва да се говори това, което 
можеш да изпълниш. Само то 
може да ти носи стратегически 
дивиденти. Вижте какво стана 
с НДСВ. По същия път върви 
и ГЕРБ. Ако се направи анализ 
на Реформаторския блок, 
ще се види, че това е опит 
да се реанимират отделни 
пропаднали части, които да 
създадат едно здраво тяло. 
Как може да се случи това? 
Може ли някой да ми каже как 
от некачествени материали 
се строи здрава къща? Някои 
обаче пак тръгват да им  вярват 
наивно. Крайно време е да 
се разбере, че трябва да има 
реална проекция на статута и 
статуса на избирателите и тези, 
които ги представляват. Не може 
богати хора да представляват 
социалния сектор. Затова 
Станишев трябваше да махне 
някои личности. Може ли 
бедният да представлява 
дясното? Такива хора не мислят 
за нищо друго, освен да крадат 
за себе си. Дясното може да 
се представлява от човек, 
който е наясно как се прави 
частна икономика и се бори 
за нейните интереси, а сега 
дясното е една имитация. Там 
са някакви бедни хора, които 
служат на богаташи и им вършат 
определени дейности срещу 

комисионна. Важното обаче 
е, че тези дейности невинаги 
са в интересна държавата. 
Това са пределно ясни неща, 
които трябва да се разберат 
от избирателите и по-бедните 
да гласуват за такива, които 
могат да ги представляват, 
по –богатите: също. 

- Как гледате на новия 
политически проект, създаден 
от Николай Бареков? Следите 
ли това което се случва 
около този журналист?

- Виждам, че неговата 
реторика е пряко насочена към 
хората с най-нисък социален 
статус. Все още той е като 
едно малко дете, което търпи 
сериозни промени и не можеш да 
кажеш в какво ще се превърне. 
Смятам, че този популизъм, с 
който събира поддръжници, 
постепенно ще претърпи 
метаморфоза и неговите 
послания ще станат по-ясни.

- Как ще се реши ситуацията с 
бежанците? Може ли кабинетът 
да се справи с този проблем?

- Няма друг изход, освен да 
се овладее този проблем. При 
всички случаи ще бъде намерен 
изход от тази ситуация и това 
трябва да е ясно. Въпросът е 
как ще се случи това – дали 
финансова помощ отвън  ще 
ни бъде достатъчна за тези 
проблеми. Преди много време 
аз казах, че ще има такава 
трудно разрешима ситуация. 
Държавата трябваше да се 
подготви за случващото се още 
преди две години. Това не е 
направено и бежанците са не 
само финансов и демографски 
проблем, а и такъв, който засяга 
националната ни сигурност. 
Неминуемо бежанските потоци 
ще бъдат използвани, за да се 
катализират процеси, които до 
този момент не е могло да бъдат 
осъществени. Много трябва да 
се внимава. Чака ни тежка зима, 
с бунтове и размирици сред 
бежанците, защото те не могат 
да живеят в такива условия, 
ще се увеличава и броят им. 
Ето защо ни е необходима 
политическа активност, диалог 
с гражданите и протестиращите. 
Въпреки това не е необходимо 
да има мекушавост, защото 
тя ще нанесе вреди в 
чисто стратегически план.

- Има ли според Вас наченки 
на анархически настроения?

- Нима не е ясно, че има 
такива? Вижте какво се случва. 
Петдесет човека превземат една 
национална сграда, символ 
на академичната общност и 
засягат интересите на четири 
милиона, които са гласували на 
изминалите избори. Защо да се 
правят избори, когато можем 
да превземем една сграда 
и да кажем на някого да си 
отива. Ами ако някой превземе 
друга аула и поиска тези 
окупатори да бъдат изключени 
от университета? Какво ще 
правим тогава? Правилата 
на демокрацията се подменят 
с правила на анархията, със 
силови методи. Имаме нужда 
от ред в държавата и ясни, 
демократични правила, от 
държавници, които да действат 
в полза на всички, да не бъдат 
зависими от корпоративни 
интереси. За голяма част от 
политиците у нас това е трудно!
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С ПРОЕКТ ЗА 5 000 000 ЛЕВА ЩЕ БЪДЕ РЕНОВИРАН ПЪТЯ ТИЧА - ЯБЛАНОВО

                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ  Р Е Ш Е Н И Е  № 389   19.12.2013 г.
Относно искане за изработване на проекти за ПУП - ПП /Парцеларени планове/ за елементи на техническа-

та инфраструктура – „Парцеларен план на водопроводно и канализационни трасета за обект ПСОВ в ПИ с 
идентификатор № 87031.45.724 по КК на с. Ябланово общ. Котел”; „Парцеларен план на трасе за елекропро-
вод за обект ПСОВ в ПИ идентификатор № 87031.45.724 по КК на с. Ябланово, общ. Котел” и „Парцеларен 
план на трасе на път с трайна настилка за обект ПСОВ в ПИ с идентификатор № 87031.45.724 по КК на с. 
Ябланово, общ. Котел.Общински съвет - Котел на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, 
ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , РЕШИ:   Разрешава да се изработят проекти 
за ПУП - ПП /Парцеларени планове/ за елементи на техническата инфраструктура: 1.„Парцеларен план на 
водопроводно и канализационни трасета за обект ПСОВ в ПИ с идентификатор № 87031.45.724 по КК на с. 
Ябланово общ. Котел”, съгласно регистър на засегнатите имоти и в съответствие със задание от възложите-
ля– ОБЩИНА КОТЕЛ; 2. „Парцеларен план на трасе за елекропровод за обект ПСОВ в ПИ идентификатор № 
87031.45.724 по КК на с. Ябланово, общ. Котел”, съгласно регистър на засегнатите имоти и в съответствие 
със задание от възложителя – ОБЩИНА КОТЕЛ;3. „Парцеларен план на трасе на път с трайна настилка за 
обект ПСОВ в ПИ с идентификатор № 87031.45.724 по КК на с. Ябланово, общ. Котел, съгласно регистър на 
засегнатите имоти и в съответствие със задание от възложителя – ОБЩИНА КОТЕЛ; Проектът подлежи на 
обявяване по реда на чл.128, ал.1 и 5 от ЗУТ. Проектът да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 във връзка с 
чл.128 ал.6 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване. Настоящото решение подлежи на впис-
ване в регистъра на общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.   Председател на ОбС:/п/ /Хр.Чолакова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ   Р Е Ш Е Н И Е№ 388     19.12.2013г.
Относно искане за изработване на проект за ПУП - ПЗ /План за застро-

яване/ за ПИ с № 121428, м. „Братов дол” по КВС на  с.Тича; ПИ с иденти-
фикатор №39030.53.1, м. „Черковището”, гр. Котел по КК на гр. Котел и 
ПИ  с идентификатор № 87031.74.22 м. „Корулук” по КК на с. Ябланово, 
общ. Котел, с цел за промяна на предназначението и отреждането им „за 
гробищни паркове”.

Общински съвет - Котел на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка 
с чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за устройство на територията ,РЕШИ: 
Разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за 
застрояване за 1. ПИ с № 121428, м. „Братов дол” по КВС на с.Тича, общ. 
Котел; 2.ПИ с идентификатор № 39030.53.1, м. „Черковището”, гр. Котел 
по КК на гр. Котел. 3.ПИ  с идентификатор № 87031.74.22 м. „Корулук” по 
КК на с. Ябланово, общ. Котел в съответствие със задание от възложителя - 
Община Котел. Проектът подлежи на обявяване по реда на чл.128, ал.3 и 5 
от ЗУТ. Проектът да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128 
ал.6 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.Настоящото 
решение подлежи на вписване в регистъра на общинската администрация 
по чл.5 ал.5 от ЗУТ                              Председател на ОбС:/п/ /Хр.Чолакова/
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Людмила Йовчева е родена 
в Чечня, но е прекарала 
по-голяма част от живота си в 
България. За себе си казва, че 
пее  откакто се помни. Още като 
единадесетгодишна започва 
да работи в азербайджанския 
оркестър, с който обикаля 
големите естрадни съветски 
сцени. Пяла е пред Юрий 
Гагарин, Герман Титов, маршал 
Баграмян. Людмила обаче се 
отказва от звездна кариера, 
защото се влюбва в котленеца 
Веско. Днес тя не се е отказала 
от музиката и работи в ЦДГ– 
Котел. С Веселин имат две 
дъщери и двама внука. С 
успешното си представяне в 
„Х фактор” Людмила показа, 
че възрастта не е от значение 
и се превърна в любимка на 
публиката и зрителите, в 
гордост за всички котленци. 

   „Х фактор” не е първото 
риалити, в което нашата 
съгражданка се изявява. През 
2010г. тя завърши шеста в 
предаването „България търси 
талант”. В същия формат, но 
в различен сезон, участва и 
големият й  внук Даниел. Той 
прави пантомима на фона на 
популярни песни заедно със 
свой приятел. Малкият внук 
на Люси - Веселин пък се 
явява на кастинг в “Шоуто на 
Слави” за “Танцувай с мен”.

- Вече не само котленци, 
но и цяла България се радва 
на таланта ти. Всички знаят, 
че си от Чечня и любовта е 
причината да си в нашия град. 
Разкажи ни за своето детство.

- Мога да кажа, че имах 
трудно детство. Моята майка 
е участвала във Втората 
световна война и е била летец, 
дори е стигнала чак до Берлин, 
където я ранили. Изпратили 
я на лечение в Чечня и така 
останала там. По бащина 
линия съм еврейка. Имам 
много роднини в Израел, но за 
съжаление вече изгубих връзки 
с голяма част от тях. Моят чичо, 
който живее там,  искаше да ме 
осинови, защото нямаше деца и 
желаеше да ме изпрати да уча 
в консерваторията във Виена, 
но аз си обичам семейството и 
не исках да ги оставям. Татко 
беше с 25 години по-голям от 
майка и почина рано. Бяхме 
пет деца и държавата много 
ни помагаше. Въпреки това 
трябваше да започна работа 
от много малка – започнах 
да чистя на други хора, но си 
спомням за детството с хубаво. 
Може да сме били бедни, но 
се чувствахме щастливи. 

- Имала си един инцидент 
в детството – изпаднала 
си в кома. Разкажи на 
читателите ни тази история.

- По това време нямаше 
хладилници и майка донесе 
едни замразени ябълки. Беше 
ги сложила да се размразяват 
в едно метално легенче 

от алуминий. Докато са 
престоявали там се е получило 
окисляване. Заедно с двете 
ми сестри ядохме от тях, но 
понеже аз съм била най-лакома 
мен отровата ме удари право в 
сърцето. Не почувствах нищо 
и само ми се доспа. Чувах 
всичко, каквото си говореха за 
мен лекарите в болницата, след 
като ме заведоха там. Тогава 
съм изпаднала и в кома. Ако 
искате ми вярвайте, но тогава 
сънувах България, видях 
Жеравна и Котел. След много 
години, когато моят мъж ме 
доведе тук просто почувствах, 
че сякаш вече съм посещавала 
тези места. Аз не мога без 
Котел! Имам чувството, че 
съм свързана с този град. 
Преди да се случи това майка 
сънувала предната вечер лош 
сън и понеже имаше дарба, 
също като мен, да тълкува 
съновиденията си остана вкъщи 
и така ни спаси от натравянето. 

- Казваш, че имаш дарба да 
разчиташ сънища. Мислиш 
ли, че комата е причината 
за тези твои възможности?

- Мисля, че наистина това 
е причината, но все пак 
това ми е дадено и отгоре! 

- Винаги ли си проявявала 
интерес към пеенето и някой 
обръщаше ли внимание 
на това твое занимание?

- Майка ме беше записала 
в пионерския дом от съвсем 
мъничка, където пеех, а 
по-късно имах възможността да 
ходя и по гастроли. И сега трябва 
да съществуват такива домове, 
защото тогава в тях децата 
играеха, пееха, танцуваха. В 
България има много таланти и 
е необходимо да се доразвие 
читалищната дейност. 

- Разбираме, че от малка си 
свързана с България, дори и 
кариерата ти е започнала с 
една песен на Лили Иванова. 

- Когато бях на 13 години 
брат ми донесе една плоча 
на Лили Иванова. Дори сега 
си мисля как майка е успяла 
да ни купи грамофон през 
онези тежки години. За пръв 
път чух такъв великолепен 
глас. Явих се на един конкурс 
в родния ми град Грозни. Там 
бяха дошли представители на 
азербайджанския състав  и 
реших да се явя на прослушване 
при тях. Пак изпях песен на Лили 
Иванова -  “Море на младостта” 
и те веднага ме харесаха и 
казаха, че ме взимат с тях. Още 
на 14 години отидох в Баку.

- Как убеди майка си да 
те пусне на тази възраст?

- Първоначално майка 
не знаеше нищо за това 
прослушване. След това  
разбира се, че не искаше да 
ме пуска. Шефът на състава 
подготви документи, че ще се 
грижи за мен, гарантираше, че 
ще уча допълнително и така 
тя се съгласи. Знаеше, че аз 

съм инат и щом искам нещо 
го правя. В състава ме приеха 
много топло и радушно. Пеех 
песни на Лили Иванова. При тях 
изкарах една година и след това 
ме взеха във филхармонията. 
Военните са много хубава 
публика. Така започнаха 
изявите ми по сцените. 
Тогава ми отрязаха плитките, 
направиха ми прическа и за 
пръв път ми сложиха грим. 

- Обиколила си почти целия 
СССР. Къде ти хареса най-много?

- Наистина е така, но най-
много ми хареса в Грузия. 
Хората по тези места са много 
сърдечни. Ако им поискаш 
вода ти носят вино! Когато съм 
имала участия там ми носеха 
мандарини с цели щайги. 
Грузинците са много весели и 
обичат да пеят винаги, когато 
седнат на маса. Един път така ме 
почерпиха, че чак си забравих 
текста на полската песен 
която трябваше да изпълня. 
Още тогава импровизирах 
и го ударих на рап! По едно 
време музикантите слязоха от 
сцената и останах само аз. Тези 
гастроли се незабравими за мен 
и винаги ще си останат такива! 

- Коя от бившите републики 
най-много се доближава като 
темперамент до България?

- Сякаш това е Русия! 
Хората там смятат 
България за свое дете! 

- Пред кои известни 
личности си пяла?

- Пяла съм пред маршал 
Баграмян, пред Юрий Гагарин, 
който беше много сърдечен. 

Изнасяли сме концерти пред 
повечето космонавти, които 
живееха в Космическото градче. 

- Вярно ли е, че се 
познаваш и с Алла Пугачова?

- Тя е идвала на гастроли 
в Грозни и нашите състави 
са се срещали. Питала ме е 
кои са известните песни в 
Азербайджан. Някой беше 
написал, че ме е викала да 
работим заедно, но в интерес 
на истината това не е вярно.

- Как се запозна със съпруга 
си Веско и дойде в Котел?

- Бях в Грозни и трябваше 
да си запиша новите песни на 
Лили Иванова. Казаха ми, че 
има едно много свястно момче, 
което може да ми помогне с 
текстовете и така се запознахме. 
По това време като строители в 
града работиха много българи. 
Веско ми преписваше песните, 
които изпълнявах, а аз ходех по 
гастроли. Преди да се оженим 
бяхме заедно две години. Един 
път ме попита дали не искам да 
му отида на гости в България. 
Тогава бях на 19 години. 

- Как те посрещнаха 
родителите на Веско?

- Посрещнаха ме много 
добре. Направиха ми милинки 
и баница. Аз пък им донесох 
хубави подаръци – злато, 
часовник за свекъра, играчки 
за децата. После ме научиха 
да готвя и български ястия. 

- Знаем, че много 
харесваш Котел. Какво 
обаче ти липсва от Чечня?

- Липсват ми приятелите и 

чеченското гостоприемство. 
Там хората не обичат 
предателите и държат 
на думата си, уважават 
възрастните и са много искрени. 

- Не си ли искала цялото ти 
семейство да дойде тук при теб?

- Разбира се, че съм искала! 
Исках майка да живее 
при нас, но тя ми каза, че е 
много приказлива и понеже 
не знае български език няма 
да може да говори с никого. 
Тя остана там с братята ми, а 
сестрите ми също са женени 
за българи. Брат ми беше 
архитект и посмъртно беше 
удостоен от Горбачов с орден 
заради неговите заслуги в тази 
област. Работеше в  Тюмен. 
Сега нямам живи роднини 
в Чечня. Майка и двамата ми 
братя станаха невинни жертви 
на войната в републиката. 

- Имало е и моменти, в които не 
си пяла. Каква беше причината?

- Когато изгубих близките 
си не пях песни близо десет 
години. За да  забравям мъката 
си започнах да ходя в гората и 
да събирам билки. Природата 
лекува, но има и много добри 
хора, които помагат – като 
леля Гена от Жеравна. Тя дори 
ме научи и да сея градина. 

- Имаш две дъщери. Къде 
живеят сега твоите деца?

- Едната ми дъщеря е в 
Бургас, а другата в Хамбург, 
Германия. Имам и внуци, 
които взимам с мен по участия, 
защото много им харесва. По 
празниците бяхме във Варна, 
където пях заедно с Данчо 

Караджов, Славка Калчева 
и други известни певци.

- Някои от децата или 
внуците ти пее ли като теб?

- Никой не пее! Обичат 
музиката, но не им се отдават 
изпълненията. Дъщерите могат 
да пеят песни само у нас. Внуците 
пишат текстове за рап песни и 
после искат аз  да им ги пея. 

- От това което говориш 
излиза, че сякаш вече се 

чувстваш повече българка. 
Така ли е наистина?

- Българското и руското 
е едно и също! Не съм 
забравила например руските 
празници и продължавам 
да си ги отбелязвам. 

- Как се разви кариерата 
ти, когато дойде в България?

- Продължих да пея. Веднага 
ме взеха в Бургас – в Бюро 
„Естрада”. Три месеца пях и в 
„Славянска беседа” в София. 
Получавала съм и награди 
като „Прима на руската песен 
в България”. В България ми се 
случиха много хубави неща. 
Не мога без песните и мъжът 
ми знае, че ако спра да се 
занимавам с това ще се поболея.

- Работиш в детската градина. 
Радват ли ти се децата?

- Казват, че съм влязла 
в телевизора и разбира 
се са радостни. Същото 
е и моите колеги. Досега 
никой не ми е казал нещо 
негативно за участията ми. 

- Как реши да участваш 
на кастинга за „Х Фактор”? 
В историята на конкурса 
няма друг на твоята възраст, 
който да е стигнал толкова 
напред в представянията си! 

- Аз съм участвала и в 
„България търси талант”. Щом 
разбрах, че Маги Халваджиян 
го организира вече знаех, че 
ще бъде хубаво и незабравимо 
изживяване. Аз много го 
уважавам,  той е много умен 
човек. Още от гастролите в 
СССР уважавам арменците! 

- Как семейството ти прие тази 
идея? Вярваше ли в успеха ти?

- Всички се зарадваха и дори 
дойдоха с мен на кастинга в 
Бургас. Благодарна съм, че 
стигнах до седмото, еврейско 
число. Аз си знаех, че ще мога 
да го постигна. Дори когато 
ми правеха прическите казвах 
на стилистите кой ще напусне 
след елиминациите. Шестото 
чувство винаги ми е помагало 
в живота. Така дори мога 
да избягвам лошите хора, 
за да не бъдат около мен и 
да не ми влияят негативно! 

- Какво мислиш за останалите 
участници в конкурса?

- Според мен всички се 
представиха много добре и 
всеки можеше да спечели. 
Нямах изявен фаворит. Пламен, 
който беше от нашата група, 
пее на световно ниво! Децата 
бяха много талантливи. Мисля, 
че победителката Жана е 
много упорита и трудолюбива. 
Нека сбъдва желанията си. 
Мъчно ми е и за всички които 
участваха в създаването и 
реализирането на шоуто.

- Какво ще пожелаеш 
на съгражданите си за 
новата 2014 година?

- Нека всички бъдат най-
вече здрави, щастливи, 
добри и сърдечни във 
взаимоотношенията помежду 

си и повече  Богоугодни! 

Людмила Йовчева: Още като дете сънувах Котел и Жеравна! /ИНТЕРВЮ

Мама Люси на работното си място в ЦДГ - Котел
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОДМВР
Районно управление полиция - Котел

   Заради агитацията на 
турски език по време на 
събора в село Ябланово 
на 6 май 2013г. тогаваш-
ният Областен управи-
тел на Сливен Марин 
Кавръков издаде акт за 
нарушение на изборния 
кодекс. Бяха санкциони-
рани председателя на ПП 
„Движение за права и сво-
боди”, Лютви Местан и 
кмета на котленското село 
Ябланово Джемал Чобан. 
Наложените им глоби от 
2000 лева са максимал-
ният размер на наказа-
нието. На кмета Чобан 
беше наложено още едно 
наказание за използва-
не на публичен ресурс 
за политически цели. 
Съборът, финансиран със 
средства на общината, е 
бил превърнат от кмета 
на Ябланово в предизбо-
рен митинг. Счита се, че 
по този начин е нарушена 
забраната на чл. 152 ал. 3 
от Изборен кодекс за без-
платно използване на пуб-
личен административен 
ресурс. Глобата е хиляда 
лева. Председателят на 
ДПС Лютви Местан и кме-
тът на Ябланово решиха 
да обжалват решението на 
ЦИК. Решението е след-
ствие на жалба, внесена 
от РИК-Сливен от област-
ния координатор на ГЕРБ 
Десислава Танева, в която 
се твърди, че проведеният 
в с. Ябланово традицио-
нен събор „Герлово пее и 
разказва“ е бил превърнат 
от кмета на с. Ябланово и 
ПП „ДПС“ в предизборен 
митинг - концерт, въпре-
ки, че мероприятието е 
организирано и финан-
сирано от община Котел. 
Счита се, че по този начин 
е нарушена забраната на 
чл. 152 ал. 3 от Изборен 
кодекс/ИК-изм. Д.В. бр.17 

от 2013 г./ за безплатно 
използване на публичен 
административен ресурс. 
Твърди се също така, че 
председателят на ПП 
„ДПС“ Лютви Местан се 
е обърнал към аудито-
рията изцяло на турски 
език, а същото е сторил 
и кметът на с. Ябланово, 
Джемал Чобан, като по 
този начин е нарушена 
императивната норма на 
чл. 133 ал.2 от ИК за воде-
не на предизборната кам-
пания на български език.

   „Ще оспоря решението 
пред Централната избира-
телна комисия, защото то 
е постановено на откро-
вено дискриминационно 
основание, не само защо-
то е в противоречие с една 
от приоритетните препо-
ръки на ОССЕ, а най-вече 
защото се използва неко-
ректен дискриминационен 
термин „чужд език“, заяви 

Местан, цитиран от прес-
центъра на ДПС. „Няма 
как майчиният език да 
бъде определен за чужд 
за който и да е българ-
ски гражданин“, комен-
тира още той.  „Аз съм 
последният човек, който 
би могъл да бъде уличен 
в некоректно отношение 

към който и да е език, осо-
бено към официалния език 
на моята родина – българ-
ският, чрез който съм при-
добил познанията си и съм 
се докоснал до съкровищ-
ницата на българската и 
световната култура“, про-
дължава Местан. Според 
него езикът е територия 
на съкровеността, а съкро-
веностите не могат да се 
противопоставят или 
взаимно да се изключ-
ват, могат само да се 
съвместяват в хармония.

   Репортер на в-к 
„Котленски край” се 
срещна с г-н Чобан на 
влизане в Районен съд-
Котел, за да научи под-
робности около случая.

   - Г-н Чобан, каква е 
причината да сте в 
Районен съд – Котел?

- Причината е, че има 
дело, по което съм обви-
няем, защото на мест-
ния събор на 5 май в 
Ябланово, съм агитирал 
хората на турски език. 
Традиционно жителите 
на селото се  събират на 
този ден, но тази година 
празникът се раздели на 
две дати – на 4май имаше 
заря, организирана с 
парите, които бяха отпус-
нати от общинския съвет. 
Тези средства възлизаха 
на две хиляди лева и съм 
представил необходимите 
документи за разходите, 
които направих. На 5 май 
се проведе самият събор. 
Имаше музикална програ-
ма, а от двете страни на 
сцената бяха поставени 
българското знаме и това 
на Европейския съюз. 
Други знамена нямаше. 
Към 14,30 часа пристигна-
ха представители от цен-
тралното ръководство на 
ДПС и тогава се постави 
и знамето на ДПС, защото 
всички разходи за органи-
зацията около дните пети 
и шести май, бяха поети 
от тази партия. За самия 
събор общината не беше 
отпуснала никакви пари. 
Ето защо по искане на 
централния съвет на ДПС 
съборът се проведе под 
формата на митинг– събор. 
Аз направих откриването 
на български език, като 

дори поздравих братята 
християни във връзка с 
техния празник Великден. 
След това заговорих на 
турски език, тъй като 
имаше осигурени прево-
дачи за гостите, които са 
от български произход.  
Направих това, защото 
до 1963 година основното 

училище в Ябланово беше 
турско народно училище 
„Сабахатин Али” и тези 
които са завършили до 
тази година не знаят бъл-
гарски език. По това време 
той се изучаваше само два 
часа. Освен възрастни 
хора, които не владееха 
български, имаше и много 
гости от Турция – кметът 
на Авджилар със своите 
сътрудници, придружени 
от около тридесет души 
спортисти и музиканти. 
Ето защо се обърнах към 
тях на турски език, но 
пак повтарям, че имаше 
осигурени преводачи.

- Защо се стигна до дело 
и днес Вие сте обвиняем?

- Стигна се до това 
положение, защото бях 
глобен с 2000 лева от 
областния управител 
Марин Кавръков, който 
беше от ГЕРБ. Отделно 
платих и 1000 лева 
затова, че съм използ-
вал общински ресурси. 

- Използвахте ли 
публични средства 
за партийни цели?

- Това не е вярно! 
Общинският съвет отпус-
на само две хиляди лева 
и пак повтарям, че те бяха 
използвани за заря на 4 
май. 1200 лв. се дадоха за 
музика, 600 лв. за пиро-
технически материали и 
200 лв. за безалкохолни и 
кафета.На 5 май няма и сто-
тинка от общинския съвет, 
която да е била използ-
вана. Не приемам подоб-
но обвинение към мен!

- На 29 ноември в дежурната част 
на РУП-Котел е получено съобщение 
от мъж на 48 години от с.Медвен за 
унищожени 70 броя бали със сено. На 
същата дата около 08,00 часа домашни 
животни-крави са влезли в сеновал, 
собственост на търговско дружество 
в село Медвен, и са унищожили 70 
бр. бали на стойност около 280 лв.

- Котленски полицаи са разкрили и 
иззели незаконно оръжие. Вчера при 
проверка на адрес в с.Мокрен е намерен 
и иззет револвер без сериен номер и 
без надпис. Оръжието е собственост 
на 62-годишен мъж. Срещу него е 
образувано досъдебно производство.

- Котленски полицаи са установили 
и задържали водач с 3,16 промила 
алкохол. На 7 декември, около 18,00 
часа на главен път II-48  е извършена 
проверка на  лек автомобил “Рено 
Лагуна”. Автомобилът е  управляван 
от Д.Д. мъж на 39 години от град 
Кърджали. При проверката за употреба 
на алкохол полицейските служители са 
установили, че Д.Д. управлява след 
употреба на алкохол  3,16 промила. Той 
е задържан в РУП-Котел. Образувано 
е бързо полицейско производство. 

- Три пожара са гасили огнеборците от 
РСПБЗН-Котел през месец декември..  

На 07 декември, около 23,00 часа 
в местност “Чукарите” е възникнал 
пожар във вила, собственост на 
47-годишен мъж. Произшествието е 
ликвидирано в 23,55 часа. Пострадали 
няма. Унищожена е 7 кв.м. покривна 
конструкция. Спасена е вилата. 
Причината за пожара е строителна 
неизправност на коминното 
устройство. На 08 декември, около 
21,10 часа е възникнал пожар в 
стопанска постройка в с.Пъдарево. 
Пожарът е ликвидиран в 21,40 часа. 
Унищожени са 4 кубика дърва за 
огрев, 5 броя пластмасови бидона и 
80 кв.м. от постройката. Спасени са 
съседни сгради. Причината за пожара 
е късо съединение в захранващ кабел 
за осветлението.  Около 01,30 часа на 
08 декември  възниква пожар в къща  
в с. Ябланово. Пожарът е ликвидиран 
в 03,20 часа. Пострадали няма. 
Унищожена е покривната конструкция. 
Спасена е сградата. Причината за 
пожара е небрежност при боравене с 
печка за отопление на твърдо гориво.

- Полицейска операция за 
осигуряване на добър обществен 
ред по време на студентския празник 
е била проведена на територията на 
община Котел. За времето от 07 до 
09 декември полицейски служители 
от РУП-Котел са  проверели 78 
лица, 63 автомобила и са обходили 
заведения и места за подслон в селата 
Жеравна, Кипилово и Катунище. По 
време на празника не са допуснати 
нарушения на обществения ред.

- В РУП-Котел е започнато бързо 
производство срещу Х.К. мъж на 26 
години от с.Ябланово за управление 
на МПС в нетрезво състояние. Той 
е спрян за проверка на 13 декември 
в с.Ябланово. Управлявал е лек 
автомобил “Фолксваген Голф” с 
концентрация на алкохол 2,04 промила.

- Четиридесет и двама ловци са 
били проверени по време на лов от 
полицейски служители на РУП-
Котел и РДГ-Сливен, по време на 
специализирана операция. За  времето 
от 07,00  до 14,00 часа на 14 декември 
са обходени ловните полета в община 
Котел с цел  противодействие на 
закононарушения свързани с горските 
и дивечови ресурси. По време на 
проверките са проверени 42 ловци, 
излезли  на ловен излет . Нарушения на  
ЗОБВВПИ и ЗЛОД не са констатирани.

- Над 4000 къса контрабандни 
цигари са иззели полицейски 

служители на РУП-Котел по време 
на специализирана операция. 
Полицейските служители са провели 
операция с цел разкриване и пресичане 
на престъпления и закононарушения, 
свързани с незаконен внос, съхранение 
и разпространение на акцизни стоки 
без бандерол, на територията на с. 
Ябланово. В хода на проверката в два 
търговски обекта в селото са намерени и 
иззети цигари без бандерол от марките 
“Ome”, “Karelia Slims”, “Assos Slims”, 
“Golden Gate” и “Victory Exclusive”. 
Общото иззето количество цигари е 
4140 къса. Срещу собствениците на 
търговските обекти са образувани 
досъдебни производства. По време на 
операцията полицейските служители 
са установили, че са превозвани с 
лек автомобил “Фолксваген голф” с 
регистрационни номера, издадени 
за друго МПС. Проверките, преди 
празничните дни, в търговските обекти 
на община Котел за съхранение и 
продажба на цигари без бандерол 
и нерегламентирана продажба на 
пиротехнически изделия продължаха 
през целия месец декември.

- Започнато е бързо производство 
срещу Г.К. мъж на 30 години за 
неправоспособност. Той е спрян 
за проверка в с.Градец. Управлявал 
е лек автомобил “Фолксваген голф” 
без да притежава свидетелство 
за управление на МПС. За същото 
нарушение има влязло в сила 
наказание по административен ред.

- Започнато е бързо досъдебно 
производство срещу Д.М.- мъж на 46 
години от с.Орлово. Той е управлявал 
лек автомобил “Рено” с концентрация 
на алкохол 1,21 промила. Спрян е за 
проверка от полицейски екип на 20 
декември, около 00,30 часа, в с.Тича.

- В РУП-Котел е започнато досъдебно 
производство за хулиганство. На 21 
декември в 02,45 часа в град Котел 
полицейски екип спира за проверка 
лек автомобил “Опел Мерива”, 
управляван от 44-годишен мъж 
от с. Топузово. С него е пътувал и 
42-годишният М.М. от с. Соколарци, 
който по време на проверката е 
излязъл от автомобила и е започнал 
да обижда полицейските служители, 
като е направил опит да нанесе удари 
върху тях. Успял е да нанесе няколко  
удара по служебния автомобил. М.М. 
е задържан за 24 часа в РУП-Котел. 

-  За броени часове котленски 
криминалисти намериха и върнаха 
открадната ловна пушка. На 25 
декември в 06,40 часа  27-годишен мъж 
от с.Тича е заявил, че е извършена 
кражба на личната му ловна пушка. 
Оръжието е било оставено в 
незаключен  лек автомобил “Лада 
Нива”. След проведените незабавни 
действия полицейските служители 
са установили извършителя. Той 
е криминално проявен мъж на 21 
години от същото село. Пушката 
е намерена и иззета. По случая е 
образувано досъдебно производство. 

- На 23 декември в 17,40 часа 
в дежурната част на РУП - Котел е 
получено съобщение от тел. 112 за 
настъпило пътно произшествие с 
пострадал между селата Ябланово и 
Малко село. Произшествието е станало 
между лек автомобил и каруца. 
Водачът на лек автомобил “Опел 
Астра”, мъж на 22 години от с.Малко 
село, поради движение с несъобразена 
скорост удря каруца, която е била 
без светлоотразителни знаци. При 
проверката за употреба на алкохол 
водачът на лекия автомобил е показал 
положителна проба от 0,81 промила. От 
произшествието е пострадал возещият 
се в каруцата 50-годишен мъж от същото 
село, който е получил наранявания 
без опасност за живота. По случая е 
образувано досъдебно производство. 

- Полицейски служители от РУП-Котел 
за задържали за 24 часа 23-годишен мъж 
от с.Ябланово за управление на МПС в 
нетрезво състояние и за притежание на 
наркотични вещества. На 27 декември 
при проверка на лек автомобил “Опел 
Астра”, управляван от 23-годишния 
И.И. полицейските служители са 
установили, че И.И. управлява с 
концентрация на алкохол 2,29 промила. 
При последвалата проверка в него е 
открито пликче с жълто прахообразно 
вещество с тегло 0,29 гр. При полевия 
тест веществото е реагирало на 
метамфетамин. По случая е образувано 
бързо досъдебно производство.

Продължава делото срещу             
Лютви Местан и кмета на                     
с. Ябланово за предизборна      
агитация на турски език

Джемал Чобан показва книгата, в която се 
разказва за Народно турско основно училище 

„Сабахаттин Али” - село Ябланово



Рождество Христово е 
празник, пълен с благодат 
и сила, с радост и утеха, 
с надежда и веселие, с 
боголюбие и миролюбие.

Рождество Христово е 
велик празник, тържествен 
за всички повярвали, славен 
за всички, които го възпяват.

Рождество Христово 
е пресветъл празник, 
който благодатно огрява 
вярващите, милостиво 
утешава грешниците, за да 
се покаят, тихо привлича 
колебаещите се, за да 
се утвърдят в доброто.

Рождество Христово е 
светозарен празник, защото 
Бог ни осия с духовната Си 
светлина, която ни дарява 
истинско богопознание.

Бог ни откри духовната 
Си съкровищница, за да 
пожелаем и се насладим 
на вечните и нетленни 
блага. Бог чрез Своите 
заповеди ни дарува точния 
ориентир, който ни посочва 
спасителния път. Затова 
„дойдете да се възрадваме 
в Господа, известявайки 
днешното тайнство! 
Разруши се отделящата ни 
/от Бога/ стена, прибира 
се пла¬менният меч и 
херувимът отстъпва от 
дървото на живота, а аз се 
приобщавам към храната на 
рая, от който бях изгонен 
поради непослушание”. /І 
Стихира на Господи воззвах/

Да въздадем слава и 
благодарение на Едничкия 
безсмъртен Властител 
Цар на царете и Господар 
на господаруващите 
/I Тим 6:16, 15/.

Господ наш Иисус Христос 
и тази година ни удостои да 
доживеем светлия празник на 
Неговото Рождество по плът. 
Всяка година празнуваме 
Рождество Христово, а 
силата му не намалява, 
надеждата се удвоява, 
любовта се увеличава.

Чудно тайнство е това как 
Божият Син се въплъщава, 
как се ражда, как страда, 
как възкръсва, как се 
прославя, как благославя!

Божият Син се роди, за да ни 
примири с Бога, да ни донесе 
небесен мир, спасяваща 
благодат, неизменна любов, 
непоклатна надежда. „Мир 
ви оставям; Моя мир ви 
давам; Аз ви давам не тъй, 
както светът дава. Да се не 
смущава сърцето ви, нито 
да се плаши”. /Ин. 14:27/

Но защо нашата радост 
през тези Рождественски 
дни, които са изпълнени 
със светлина и мир е така 
спонтанна, божествена 
и  н е п о в т о р и м а ?

З а щ о т о . . . .
Роди се Месията, Чуден 

Съветник, Бог крепък, Отец 
на вечността, Княз на мира /
Исайя 9:6/, за да бъдем Негови 
достойни последователи.

Роди се Царят, 
Който е Всемогъщ и 
Който ни е призовал от 
тъмнина в чудната Своя 

светлина. /I Петр.2:9/
Роди се Непобедимият, 

за да изправи падналите, 
да утеши униващите, да 
приближи отдалечилите 
се, да ободри отчаяните, 
за да спаси всички.

Роди се Водачът, за 
да ни насочи в светлите и 
чисти простори на любовта.

Роди се Добрият Пастир /
Йоан 10:11/, за да спаси 
Своето стадо от поднебесните 
духове на злобата. /Еф. 6:12/

Роди се Този, Който 
ни дава Своята плът за 
храна и Своята кръв за 
питие, за да пребъдваме 
в Него и да имаме живот 
вечен. /Йоан 6:55, 56, 54/

И какво иска от нас 
в замяна на тези Свои 
безценни и непреходни 
дарове Богомладенецът 
Емануил? Прекомерен 
пост, свръх въздържание, 
постоянни поклони, 
мъченически подвизи?

Съвсем не! Иска от нас 
единствено да Му се покаем, 
да се изповядваме, да 
простим на всички волни 
или неволни обиди. И тогава 
тържествено ще възкликнем, 
както ни призовава Светата 
Църква: „Величай душо 
моя, Бога роден от Дева 
по плът! Величай, душо 
моя, родения в пещерата 
Цар! Величай, душо моя 
Бога, приел от мъдреци 
поклонение! Величай, 
душо моя, Предизвестния 
на мъдреците от звезда! 
Величай, душо моя, 
чистата Дева и Единствена 
Богородица, родила Царя 
Христа! Величай, душо моя, 
по-чтимата и по-славна от 
небесните войнства - Дева, 
пречистата Богородица.”

Всеки от нас в този живот 
има трудности, неволи, 
болести и много други 
изпитания. Нека да проявим 
толерантност, добродушие, 
снизходителност и голямо 
търпение към ближните. Така 
ние ще получим Небесен мир, 
опора и удовлетворение от 
Родилия се Богомладенец.

П о з д р а в я в а м  
православните християни 
от Сливенска епархия, 
които ревностно пазят 
православната вяра като 
ценно съкровище, за 
да бъдат безукорни и 
чисти, непорочни чеда 
Божии посред опърничав 
и развратен род, посред 
който сияете като светила 
в света. /Фил.2:15/

Прочее, в тези пресветли 
дни на Христовото 
Рождество, да насочим 
погледа си към небето, 
отдето помощ ще ни дойде, 
да чуем с духовните си уши 
дивната ангелска песен: 
“Слава във висините Богу, 
и на земята мир, между 
човеците благоволение”, 
смирено да се поклоним на 
Богомладенеца, да вкусим 
от благодатния Христов мир.

 Сливенски Митрополит 
ИОАНИКИЙ

   Обява за филмов 
кастинг в сайта Kotelnews 
предизвика масовото 
желание на котленци 
за филмова кариера и 
припечелване на някой 
лев. Поне по трима 

души се конкурираха за 
едно място от обявените 
200 за статисти в новия 
турски филм за Втората 
световна война, който 
се снима през месец 
декември в село Жеравна. 
Артистичната треска 
разтресе млади,стари и 
безработни. Изискване 
за образователен ценз и 
за възраст нямаше. „Ще 
се наемат всякакви хора 
- от бебета до старци”, 
споделиха от филмовия 
екип. Подобна филмова 
еуфория Котел не помни. 
Но приповдигнатото 
настроение беше вгорчено 
заради особеностите 
на сюжета на филма. 
Действието се развива 
през Втората световна 
война в казахско село. 
Ентусиазмът на всички 
участници беше огромен, 
но много от тях споделиха, 
че се чувстват обидени 
от журито и коментарите 

по националните медии 
и в социалните мрежи. 

„Треска в Котел: Роми 
стават арийци заради 
турски филм”, „Кастинг 
за турски филм: Не се 
намериха “арийци” в 

Котел”, бяха част от 
заглавията във вестник 
„Труд”.”Откъде да 
намерим руси младежи!? 
Ами то тук никога не 
е имало и няма да има. 
Имаме много роми. Пък 
и всички останали сме си 
мургави”, коментираха в 
Котел. В ромския квартал 
вече започнали да купуват 
препарати за изрусяване 
и кремове за избелване 
на тена. Но русата драма 
не е единствената. Друго 
условие на кастинга е 
статистите да са “слаби 
жени и слаби мъже 
с мустаци и бради”. 
Това ще са статистите, 
които ще представляват 
местното население, 
изстрадало от войната. 
“Как да отслабнат хората 
за едно денонощие? 
Повечето жени на средна 
възраст са си закръглени”, 
коментираха още 
котленци. Една от 

местните организаторки 
дори сподели, че й 
разрешили да вкара в 
списъка на статистите 
свои хора. Но нямало 
да се възползва, защото 
всичките й приятелки 
били пълнички. Засега 
най-сигурен е успехът на 
младежите и девойките от 
Националното училище по 
фолклорни изкуства, ако 
ги допуснат до участие. 
И те не били русички, но 
пък всички са стройни. 
Треска за статисти 
имаше и преди години 
когато американските 
военни започнаха да 
провеждат обучения на 
полигона “Ново село”. 
Тогава в друго котленско 
село - Мокрен, също 
имаше кастинг. Роми 
работиха цяло лято 
като живи манекени-
терористи в учението”, 
коментира изданието. 

  „Все още не е ясно 
какъв ще е изборът на 
снимачния екип, тъй като 
99% от явилите се бяха 
брюнети. А екипът търси 
предимно руси и светли 
хора, които да изпълняват 
ролите на германски и 
руски офицери и на част 
от местното население в 
казахско село. Хората 
от журито бяха унили 
от липсата на избор на 
физиономии и отказаха 
да коментират къде 
ще търсят руси хора за 
драмата “Две сърца в 
едно”. “Еее! Те не гледат 
ли телевизия? Русите 
между  нас ги изнесоха 
в Гърция Да дадат 
перуки!”, коментира с 
черен хумор ситуацията 
ром на средна възраст от 
Котел. Нямаше и голям 
избор измежду търсените 

от кинаджиите слаби 
жени на средна възраст.
Имаше много младежи, 
малко пенсионери и малко 
деца, повечето роми. 
Те пристигаха на групи. 
Въпреки шеговитите 
коментари за “новите 
арийци”, кандидатите 
приличаха повече на 
участници в тъжно 
дефиле на безработицата. 
“Напливът е голям 
единствено и само заради 
хонорара от 30 лева на ден. 
Тук по официални данни 
30 на сто от хората са без 
работа. Аз например съм 
на 59 години, също нямам 
работа, не получавам и 
помощи. Имам близки, 
които се грижат за мен, 
но това не може да 
продължава вечно”, 
заяви Иван Мирчев, бивш 
театрал самодеец.“Не 
знаем какви са тези 
изисквания за русите 
коси, но ние тука сме си 
повечето роми”, отсече 
30-годишният Ангел. Той 
и приятелят му Величко се 
надяваха със спечелените 
пари за 4-дневните 
снимки да купят подаръци 
за Коледа на децата си. 
На всички кандидати 
бяха направени снимки, 
те попълниха формуляри 
с личните си данни 
и мерки и ще чакат 
одобрение. По време 
на кастинга се наложи 
да бъдат отпечатани 
нови 150 формуляра, 
защото не стигнаха”, 
допълва вестникът. 

П о д о б н и  б я х а 
коментарите и в 
новинарските емисии 
на телевизиите, като 
обърнаха внимание и на 
възрастта на участниците: 
„Баби се стягат за кастинг”. 
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   С   мерена реч и актьорско 
майсторство котленският 
аптекар Кольо Колев 
бичува политическия елит 
чрез своята любителска 
сатира. Пред репортер 
на вестник „Котленски 
край”,  магистър 
фармацевтът, владеещ 
писмено и говоримо 6 
езика, представя малка 
част от своето творчество, 
посветено на „народните“ 
избраници.  Професията 
на Колев, даваща му 
ежедневен достъп до  
всички прослойки на 
обществото, вече го 
е направила и тесен 
специалист по душевно- 
социалните  състояния на 
народа, за чието дередже 
може да съди дори и по 
хапчетата на хората. 
„Знаете ли какво е да 
гледаш в ръцете възрастна 
жена, която брои 
стотинките, които не й 
достигат, а иска да закупи 
един обикновен аналгин, 
на който тя възлага 
невероятни чудеса, които 
да се случат за няколко 
часа?”, споделя с мъка 
фармацевтът. Нацията 
е болна, разболяна е от 
продажните политици, 
които 23 години провеждат 
съзнателен геноцид 
над този незаслужаващ 

подобна съдба народ.

Завет за един депутат
(Бащата депутат съветва 

сина си да продължи 
делото му)

 Синко, стани депутат, че 
както си космат

ще живееш в благодат!
Нищо няма да работиш,

в парламента ще се 
кикотиш.

Я заводче, я хотел –

на лазурен бряг парцел.
Ще участваш в 30 борда,
ще вървиш с походка 

горда!
Като паун ще се периш,

безнаказано ще се 
звериш.

Народът долу нека чака -
глад и мор души бедняка.

Ти ще си осигурен
до последния си ден!

Политическа драма
(Драма, подобна на 

древногръцката, която е с 
хор и солисти)

 Групата на Кошлуков:     

240 паразита изсмукаха 
медената пита!

Какво остава тука за 
пчелата?

Хор:                                
Вятърааа, мъглатааа…

Групата на Кошлуков:        
Ние ще напуснем 

парламента,
макар за народа да е 

инструмента.
Вече ограбихме хазната:

защо да държим на 
страната?

Опозицията:                       
Но тоз народ кой ще го 

управлява?
Ще баталяса цялата 

държава.
Кой ще за него положи 

грижи?
Всеки отвън на воля ще 

го стриже.
Всички в един глас 

(усетили, че са стигнали 
далеч):     Кучетата 

разлахме на махалата.
Да си налягаме тука 

парцалята.
Какво ще правим навън 
безработни, гладни, 

нежелани, безработни?
Кошлуков:               

Срамота за нашата 
държава!

Някой от вас тук се 
напикава.

Парламентът не е дом   
за стари…

Не ставате и за 
говедари!

 Ние Ви обещахме рая 
на Земята,

но раят стигна само за 
нас, братя!

Ний ще Ви съчувстваме, 
отгоре – от върховете,
когато долу изплащате 

ни греховете.
 Сцена от 

Четвъртото 
българско царство
Симеон съветва сина си 

Кардам
 Симеон:    Време е да 

поумнееш
и в България да 

поживееш.
Кардам:  Но булгартес – 
всички са простаци –

на диско ходят само със 
криваци!

Симеон:   Те се 
облагородиха:

селското стопанство го 
закриха!

Кардам:   Но 
българините с манталитет 

робски
още влачат ярема, 

безропотно и скотски.
Симеон:   Българинът 

изобщо не дреме!
Атентатор е той от край 

време!
Дядо ти едва не го 

затриха,
на връх Великден 

черквата разбиха.
Сега по къщите внасят 

се гранати,
на туй отгоре        

изкусни са пирати.
Европа те снабдяват    

със валута,
знаят къде и как да        

се пробута…
Кардам:  Но българките 

носят се просташки!
Едва сега тръгват те със 

прашки!
Симеон:  И майка ти 
беше със килоти,
но пет царчета със 
здраве ви окоти.

Кардам:   Толкова ли 
долу аз да падна

и да живея в тази страна 
гладна?

Симеон:  Митничките, 
татко, са за тебе!

Златна жила в мотичка 
не требе,

а аз със големия черпак
ще бръкна и в 

БУЛГАРТАБАК!

„Зелени“ рецепти за политици раздава в 
рими аптекар от Котел

Турски филм снимаха в Жеравна РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ
ДО БОГОЛЮБИВИЯ КЛИР, 

ВСЕЧЕСТНОТО МОНАШЕСТВО И 
ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ 

ОТ СЛИВЕНСКА ЕПАРХИЯ

Главните герои от филма: Ханде Сорал 
и Серкан Шеналп заедно с местната 

преводачка Дурджан Молла и синът ѝ  
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   Изключително ползотворна 
и успешна се оказа 2013 година 
за НУФИ „Филип Кутев”. Освен 
сценичните успехи училището 
получи множество дарения от 
частни спонсори. Първи помогнаха 
австрийските пенсионери, 
пред които учениците изнасяха 

концерти. Те спомогнаха за 
обновяването на общежитието. В 
края на календарната година проф. 
Манол Тодоров дари личния си 
архив - 385 тома специализирана 
литература, литература на чужд 
език, енциклопедии, речници, 
художествена литература и 
грамофонни плочи на училищната 
библиотека. Другата придобивка 
е от бизнес дама от София, която 
пожела да остане анонимна. Тя  
дари изключително ценно пиано 
на известната марка „Petrof”. 

   „Чрез това дарение изразявам 
своята воля книгите ми да се 
съхраняват в библиотеката на 

училището и да се ползват от 
преподавателите и учениците, 
които искат не само да бъдат 
изпълнители и музиканти, а и 
научни работници. Препоръчвам 
на децата да обърнат внимание на 
литературата, която дарих и съм 
сигурен, че ще го направят”, заяви 

проф. Тодоров пред събралите се, 
за да му благодарят. Учениците 
от НУФИ „Филип Кутев” посветиха 
концерт на дарителя, чрез който му 
показаха своите умения и талант. 

   Изключително развълнуван от 
безценния дар беше и директорът 
на училището г-жа Мария 
Градешлиева. „Котленци ще си 
кажат, че ме виждат само в ролята 
на приемащ дарения. Това обаче е 
самата истина! Днес все по-малко 
хора правят подобни жестове и 
аз съм изключително радостна, 
че ние правим изключение. Този 
ден е един истински празник за 
училището ни, защото негов 

дългогодишен приятел и един от 
създателите му – проф. Манол 
Тодоров, който е корифей в 
българското народно изкуство, 
дари своята професионална 
библиотека на нас. Сега можем да 
се похвалим с 385 специализирани 
издания. Това са много редки 
книги и те ще бъдат съхранявани 
само при нас. Освен тях проф. 
Тодоров ни дари и 97 издания на 
чужд език, свързани с историята 
на музиката, школи по пиано, 
образци на руски и арабски 
фолклор и др. Получихме и 14 
речника и енциклопедии, 41 тома 
художествена литература и 102 
дългосвирещи плочи с музикален 
фолклор от различни страни от 
Европа и Азия. Кой друг може да 
се похвали с такова богатство? 
Само описът на книгите е 21 листа! 
Проф. Тодоров взе решение за 
това дарение още преди 20 години, 
когато се честваше 25-годишнината 
на НУФИ „Филип Кутев”. Тогава 
той заяви потребността да остави 
творчеството си на нашето 
музикално училище. Щастлива 
съм, защото днес той изпълни това 
свое обещание. Някои от книгите са 
истинска рядкост, като например 
„Българска народна хореография” 
на Стоян Джуджев, „Народните 
песни на македонските българи” 
на Стефан Веркович, „Българска 
диалектология” на Петър Динеков 
и още много други специализирани 
книги. Сигурна съм, че нашите 
ученици ще обогатят своите 
знания, след прочита на тези 
научни трудове, които не могат 
да видят никъде другаде”, разкри 
подробности около дарението 

Градешлиева и освен на него 
благодари и на родителите, които 
са се доверили на знанията и 
опита на училищния колектив. „За 
тези които не знаят кой е Манол 
Тодоров, искам да кажа, че този 
акт е все едно проф. Чирков да 
дари своя архив на някого. Днес 
г-н Тодоров се раздели със своя 
дългогодишен труд, но ми сподели, 
че е щастлив, защото тук тези книги 
ще оживеят, ще ги четат деца, 
които искат да трупат нови знания. 
Убедена съм, че такива постъпки 
са пример и ще послужат за 
съхраняването на нашето училище, 
което е и нашата обща мисия. 

  Благодаря на всички родители, 
които ни се довериха да обучаваме 
деца още от пети клас. Те 
показаха, че са съвременни хора 
и виждат, че ние се стараем да 
поддържаме образователното 
си ниво в крак с времето и да 
търсим нови предизвикателства – 
концерти, пътувания в чужбина и 
много други. Така ние сравняваме 
възможностите си с другите страни 
и жънем успехи пред чужденците”.

   Тя обясни и какви подобрения 
са направени в жилищния корпус 
на училището, след като и за 
него беше дарено оборудване: 
„След основния ремонт на 
общежитието училището получи  
легла и матраци от бизнесмена 
Калин Сутев, управител на 
туроператорска агенция от Варна. 
С тях всички стаи на живущите в 
пансиона вече са ремонтирани 
и с ново обзавеждане. „Много 
съм щастлива, че получихме 
поредното дарение от варненския 
бизнесмен Калин Сутев. Ще 

поясня за нашите съграждани, 
че това е човекът, които доведе 
австрийските пенсионери и 
туристи в Котел. Подобно на тях и 
той направи своя дар към нашето 
училище. Дари ни два тира с легла 
и матраци, с оборудване, което 
е за 30 стаи – гардероби, маси, 
столове, дори  куверти и чаршафи 
за легла. По този начин цялата 
база на общежитието получи своя 
завършен и съвременен облик на 
място за живеене. Тази година 
се увеличиха учениците, които 
пожелаха да живеят тук, надявам 
се, че и през следващата учебна 
година ще има деца, които ще 
искат да са тук , а не на квартира. 
Причината е, че общежитието 
стана едно привлекателно и 
приятно място. Благодаря и на 
екипа на РАВА ТВ – Котел, защото 
те са винаги съпричастни към 
нашите мероприятия и винаги ги 
отразяват. Благодаря за голямата 
щедрост  на Калин Сутев и обичта 
му към нас! Той е един млад и 
успял и човек, който освен от 
бизнес, разбира и от това как 
може да се създаде радост у 
хората. Когато прави това за 
деца всичко е още по-ценно. Г-н 
Сутев е един истински българин и 
будител! Това дарение е за онези 
стаи, които поетапно ще бъдат 
ремонтирани. През 2014 година 
очакваме средства от дарения на 
австрийци за още десет стаи, които 
ще бъдат цялостно реновирани”.

   Специално за вестник 
„Котленски край” проф. Тодоров 
и г-жа Мария Градешлиева 
разказаха подробности около 
безценните нови дарения.

- Какво чувства човек, 
когато се разделя с най-
скъпите си и ценни книги?

- Изпитвам голяма болка, 
но и известна радост, защото 
книгите ми попадат на най- 
подходящото за тях място. 
Те ще бъдат в училище, с 

което са свързани моята мла-
дост, труд, мечти и желания. 

- Кое е най-ценното във 
вашата лична библиотека?

- Най-ценна е една книга, 
която разказва за произхода 
на българите. Тя е много стара 
и издадена в изключително 
малък тираж. По този начин 
този научен труд ще може да 
се види само тук – в библиоте-
ката на НУФИ „Филип Кутев”. 

- Защо избрахте да дарите лич-
ната си библиотека на котлен-
ското музикално училище?

- Направих го, защото аз се 
считам за един от основателите 
на това училище и знам, че то 
заслужава не само моята биб-
лиотека, а и на всичките мои 
колеги. Да не забравяме, че 
това е първото подобно школо 
в Европа и второто в света 
(преди него е създадено подоб-
но в Индия). Нека дарението да 
се съхранява добре, за да могат 
да го ползват както препода-
вателите, така и учениците.

- Разкажете ни за вашия 
принос в създаването на 
музикалното училище.

-  Преди години Тодор Живков 
ме извика в ЦК на партията и 

лично ми възложи да отида в 
Сливен при Иван Абаджиев и 
Георги Йорданов, за да гово-
рим за създаването на такова 
училище. Мен обаче ме притес-
няваше фактът, че това стана на 
10 май, а Тодор Живков искаше 
през  месец септември учили-
щето вече да е отворило врати, 
въпреки че се създаваше нещо 
ново. Ние обаче се справихме и 
го открихме в „старата аптека”. 

- През какви перипе-
тии премина създаване-
то на тази институция?

- Имахме много трудни 
моменти, с които трябваше 
да се справяме. Владимир 
Владимиров, първият директор 
на училището, създаде много 
добра организация и има голям 
принос затова да се случи всич-
ко. Трябваше да се изготвят 
учебни планове и програми. Аз 
бях млад и нямах опит, но се 
справихме с всичко. По-късно 
министърът на културата 
Георги Йорданов ме назначи 
за консултант на училището 
и редовно помагах с каквото 
мога. Днес г-жа Градешлиева 
създаде много предпоставки за 
издигане реномето на учили-
щето. Виждате в какво състо-
яние е то днес. Това става с 
умения и с вещо ръководство. 

- Спокоен ли сте за бъде-
щето на училището, след 
това, което видяхте?

- Много съм спокоен, щастлив 
и радостен. Сигурен съм в голе-
мите успехи и светлото бъде-
ще на НУФИ „Филип Кутев”! То 
може и ще развие нашата худо-
жествена и духовна култура.

- Какво още трябва да 
направи „системата”, за да 
се учат повече деца тук?

- Държавата трябва да отпус-
ка повече пари, защото се 
е оттеглила от своите задъл-
жения. Тя може да помага за 
организирането на концер-
ти в чужбина, които да про-
пагандират фолклора ни. 
Сега всичко става с пари.

- Днес учениците четат 
все по-малко. Какво тряб-
ва да се направи, за да ста-
нат книгите по-популярни 
сред днешните младежи?

- Това наистина е голям про-
блем. Аз мисля, че трябва 
да се направи един вид аги-
тация след учениците, да се 
дават положителните при-
мери от четенето и така да се 
заразят с тази идея учащите.

- Оптимист ли сте за оце-
ляването на българския 
фолклор, сред пошлата 
чалга и чуждоезични песни?

- Техниката улеснява много 
човешкия живот, но тя изсуша-
ва човешката душа. Днес чуж-
дите песни достигат по-лесно 
до младите. Трябва да има и 
финансови възможности, за да 
се работи по-спокойно. Г-жа 
Градешлиева има много идеи, 
които иска да осъществи. Нека 
да бъде подпомагана в начина-
нията си! НУФИ „Филип Кутев” 
е разсадник за млади талан-
ти, за хора, които милеят за 

нашето фолклорно богатство. 
- Какво искате да каже-

те на тези, които в момен-
та учат в това училище?

- Нека следват пътя на свои-
те деди, които са учили песни 
от майки и бащи и са ги пре-
давали на следващите поколе-
ния. Следвайте техния пример! 

 Мария Градешлиева:
- Поредно дарение за НУФИ 

„Филип Кутев”. Колко кило-
метра пропътува пианото, 
за да бъде днес в концерт-
ната зала на училището?

-  Това пиано ни е изпратено 

от София и е дарение от една 
истинска българка. Това е жена, 
която нито аз познавам, нито 
тя е запозната с работата на 
училището. Не съм я виждала 
никога и знам само, че се казва 
г-жа Крумова. Тя е бизнесмен в 
София и с мен се свърза нейни-
ят секретар . Доколкото знам се 
занимава с отдаване под наем 
на имоти. Според мен тя е жена 
с истинско сърце. Аз съм изклю-
чително впечатлена от нейния 
жест, постъпка и скромност, 
защото тя направи такъв жест 
към непознати за нея хора, пое 
разходите по транспортиране-
то и дори не искаше свидетел-
ство за дарение. В старанието 
си да прави добро на останали-
те тя предпочете да остане ано-
нимна. Като ръководител ще 
направя необходимото и ще се 
срещна с нея, за да й благодаря 
лично за изключителния жест. 
Тя е чула по Нова телевизия, 
че нашата идея с австрийските 
туристи се е зародила оттам, 
че училището ни има нужда от 

пиана. Г-жа Крумова е купи-
ла това пиано за своите дъще-
ри, които не са продължили да 
се занимават с музика и така 
е пожелала да го подари там, 
където ще има хора, които да 
се учат на него, които ще го 
заобичат и то ще бъде полезно. 

   Поставихме го в Концертна 
зала, защото е една от добрите 
световни марки и е в изклю-
чително добро състояние. Г-жа 
Крумова ни дари и концертира-
щия стол, който е много изис-
кан и прави комплекта пълен. 
Децата и преподавателите са 
много щастливи, защото сега 

те ще имат един хубав инстру-
мент. След тази поредна при-
добивка мога да кажа, че 2013 
беше за нас една изключително 
успешна дарителска година! 

- Няма как да не се върнем 
към дръзката кражба на пиано. 
Рядко се случва да се посегне на 
такъв музикален инструмент…

- Това е акт на една безхабер-
ност и е ясно, че хората, които 
направиха това нямат никак-
во отношение към музиката, 
макар че в тази група участва 
бивш наш ученик. Това е един 
вандалски акт, защото се посег-
на на душата на инструмента, 
защото той носи душевна радост 
на хората, обогатява ги, радва 
ги. Аз наричам това „убийство” 
на инструмент. Това е като да 
свалиш камбана, да откраднеш 
икона или нещо, което е пред-
назначено за деца. Това пиано 
беше предназначено именно за 
деца, те да се обучават на него. 
Когато един инструмент се съх-
ранява добре той може да ти 
служи много дълго време. Има 
пиана над век, така че мога да 
кажа, че все едно преживяхме 
едно убийство! Инструментите 
са нашите други деца и те са 
много ценни. На днешно време 
те струват много скъпо и ние 
наистина имаме нужда от таки-
ва инструменти за училището.

- Достойна ли е тази компен-
сация? Две години след краж-
бата е дарено почти ново пиано.

- Това наистина е достойна 
компенсация, но това, което е 
заминало в небитието няма как 
да се върне. Ние се радваме на 
новата си придобивка, но имаме 
и своята мъка по изгубеното. 
Това е скъп инструмент. Нашето 
изкуство е скъпо, защото ние 
обучаваме децата индивидуал-
но и такава загуба не е приятна.

- Осъзнават ли деца-
та, че трябва максимал-
но да пазят този инвентар?

- Считам, че старанието, 
което ние учителите полага-
ме дава своя резултат и те са 
запознати с това, което получа-
ват и възможностите за обуче-
ние, които се отварят пред тях. 
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Проф. Манол Тодоров:”Сигурен съм в голе-Сигурен съм в голе-
мите успехи и светлото бъдеще на НУФИ!“



   „Най-накрая и нашето село ще има своя 
джамия. Решихме тя да носи името на бащата 
на този, който я построи, а именно Мустафа 
Диндар - общинския кмет на община Осман 
Гаази- Бурса. Без неговата помощ нищо нямаше 
да може се започне и направи. Ще работим тога-
ва, когато има средства и мисля, че до две-три 
години всичко ще бъде завършено. По повод 
стартирането на строежа направихме и курбан. 
Старите хора са ентусиазирани. Разбрахме се 
всяко семейство да даде доброволен труд.  До 
този момент в селото ни никога не е имало джа-
мия и трябваше да ходим до Ябланово. Ще има 
всичко, каквото е необходимо за един молитвен 
дом. Към момента в Малко село има 920 жители 
и вече трябва да се помисли за смяна на името 
на това населено място. Когато хората го чуят 
си мислят, че има 50-60 къщи, а 900 жители не 
е никак малко! През целия период на демокра-
ция се говори за този строеж. Наш съселянин 
купи това място и след това го дари за строи-
телството на джамия. След строежа трябва да 
търсим и духовник. След младите има такива, 
които учат и мисля, че биха се върнали тук, 
за да служат в нашия храм. Началото на бла-
готворителността в района даде бизнесменът 
Али Бостанджъ, примерът му беше последван 
от Мустафа Диндар, спомогнал за осъществя-
ването на тазгодишния хаир сюннет в Малко 
село и ифтара в с. Тича. Всички тези меро-
приятия, се осъществяват и с подкрепата на 
Орхан Ходжа от Омуртаг, който е инициатор 
на начинанието за изграждането на мюсюлман-
ския молитвен храм“, разказа за в-к „Котленски 
край“ кметът на с. Малко село Хюсеин Дурасъ.
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Сцена от коледния спектакъл на Център за работа с деца- Котел На празник в пенсионерски клуб „Вида”- Котел

Победителите от Коледно-Новогодишния 
конкурс на читалище „Съгласие-Напредък”

Известни като „Даскалската 
коледарска група“ учителите 
от СОУ „Г. С. Раковски“ и тази 
година по традиция наметнаха 
тежките ямурлуци, надянаха 
топлите калпаци и здраво хва-
наха криваците. С песен и поже-
лания коледарите първо захло-
паха на чорбаджийските порти 
на натурализирания котленец 
холандеца Яп Ван Бейлен. С 
чифте пищови, греяно вино  и 
топла погача, като дълго очаква-
ни гости, холандецът посрещна 
дружината  по стар български 
обичай. След като всеки отпи от 
бакъра с вино, пожела и наре-
че според както е редно, Новата 
година да бъде здрава, мирна и 
плодовита,  коледарите тръгнаха 
по къщи и домове, за да благо-
славят и донесат всекиму вестта 
за раждането на сина Божий-
Спасителя на човечеството.  

ФОТО АКЦЕНТИ OT МЕСЕЦА

Малко село ще има свой молитвен храм - джамия

Сцена от Новогодишната програма на читалището


