
   Котел- шепа благословена българска 
земя, сътворена от величествената 
природа и неуморната човешка ръка. 
Котел – малкият град, който мери 
ръст с най-големите. Тук се раждат и 
каляват борците, които подпомагани 
от времето, изнасят на своите плещи 
борбата за Освобождението на 
България. За да бъде реализиран 
първоначалният замисъл на авторите 
за Пантеона на Раковски, община Котел 

и Исторически музей- Котел направиха 
предложение в близост до саркофага 
на Раковски да бъде изграден 
молитвен кът. Идеята бе възприета от 
Фондация за християнска архитектура 
и изкуство „Никола Фичев – Захарий 
Заграф”. Но за да бъде изпълнен 
идейният проект за строителни и 
художествени работи, са необходими 
средства. С този апел се обръщаме към 
всички родолюбиви българи, бизнес 

организации и цялата българска 
общественост, които са съпричастни 
към тази благотворителна идея, 
могат да направят дарителски жест и 
добротворство, за да бъде изпълнен 
идейният проект. Изграждането на 
молитвен кът е включено в програмата, 
свързана с националното честване 
на 200 години от кончината на Св. 
Софроний – епископ Врачански, през 
ноември 2013 година.  

Холандия си има КОТЛЕНЕЦ, Котел 
си има ХОЛАНДЕЦ. Тази аксиома е 
факт от 2006 година, когато живота 
си трайно с Котел свърза холандският 
гражданин Якоб ван Бейлен, познат ни 
просто като Яп Холандеца. За мнозина 
странен, за други безгрижен веселяк, 
а за не малко и родолюбив, дори нату-
рализиран българин, Якоб посвеща-

ва душа, сърце и не малко средства 
в опазването на местните традиции, 
архитектура и фолклор. Да, холанде-
цът милее за нашите ценности  във 
време, когато всеки се е посветил на 
единичното си оцеляване, обърнал 
гръб на славната си история и безперс-
пективно бъдеще. Собственик на три 
възрожденски къщи, реставрирани в 

блясъка на своята визия, днес Якоб раз-
вива успешен културен туризъм с гости 
от родната му страна. Инициативен и 
неуморим в желанието си да проме-
ни мисленето на своите съграждани 
към по-позитивно, заедно със своята 
очарователна съпруга -добруджанката 
Галина Дурмушлийска, известна като                              
“Славеят на Добруджа”.
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-  Д-р Петров, за пореден път 
хората в Котел се интересуват 
какво се случва с болничното 
лечение в града след 15-ти април.

- Искам да успокоя всички. След 
15-ти април се смени собственика 
на който ще плаща наем многоп-
рофилната болница в Сливен, за 
да съществува това отделение. 
Досега кметът на Котел ни беше 
дал помещенията безвъзмездно, 
а сега те се връщат на минис-
терството и болницата за реха-
билитация, с която ще сключим 
договор. Отделението ще про-
дължи да си работи където е в 
момента и базата ще се запази. 

- Означава ли това, че болницата 

за рехабилитация не гони МБАЛ 
„И. Селимински” от сградата, 
защото имаше и такива слухове?

- Провели сме няколко разго-
вора с д-р Влахов и това отде-
ление няма да бъде изгонено. 
Ще се сключи договор за наем, 
който да бъде за максимално 
възможния срок, за да бъдат 
котленци сигурни в съществу-
ването на здравното заведение. 

- Необходимо е и съществува-
нето на рентген и съвременна 
лаборатория. Как е уредено това?

- Двете неща са задължител-
ни. Ако нямаме рентген наше-
то отделение няма да може да 
роботи. Имах среща с д-р Влахов, 
кмета на града и представители 
на министерството, на която се 
обсъждаше каква собственост ще 
бъде рентгена. До този момент 
има споразумения да се вземат 
под наем и тези помещения, в 
които се намира апаратурата. 

- Какви ще са взаимоотно-
шенията с все още съществу-
ващият медицински център?

-  Ние нямаме никакви взаи-
моотношения с медицинския 
център. Надяваме се на неговата 
работа в доболничната помощ, 
за да се насочват пациентите 
към нас. Нямаме някакви специ-
фични взаимоотношения с него.  
Той няма да попречи на рабо-
тата на нашето отделението. 

- Къде ще се правят лабо-

раторните изследвания?
- В момента те се правят на 

територията на град Котел, а 
само за някои кръвта се носи в 
Сливен.  Купи се и нов апарат 
за работа тук, който измерва 
киселинно- локалното взаимо-
действие, тъй като този, който 
се използваше беше в много 
лошо състояние. До този момент 
всичко, което е необходимо 
за работата ни е обезпечено.

- Наскоро изнесохте годишния 
отчет на МБАЛ „И. Селимински”, 
в който вече присъства и отде-
лението на територията на 
Котел. На загуба ли е в момента 
и ще бъде ли така след време?

- Преди време казах, че пър-
вите няколко месеца ще бъдат 
много важни, за да се види дали 
всичко ще се развие в позитивна 
посока. Това вече е факт. Месец 
януари беше доста слаб, но това  
се дължеше на това, че тогава 
започнахме работа и гражда-
ните все още не бяха разбрали 
за нас. През зимните месеци, 
обаче се наложихме. Месец март 
приключи с над 100 преминали 
пациенти. Финансирането ни ще 
бъде достатъчно да си покрием 
разходите. Първите два месе-
ца се дофинансирахме от сли-
венската болница, но винаги е 
така с новата дейност. Надявам 
се постоянно да имаме поло-
жителен финансов резултат. 

- Какви са параметрите на  
работа?

- В момента имаме 25 легла, но 
поради повишената заболевае-
мост разкрихме още 5 и работим 
с 30. През месец април имаше 
28 болни. Основно се работи по 
кардиологични пътеки, защото 
имаме такива лекари в това отде-
ление.  Надявам се да дойдат още 
специалисти. Проблемът е в лип-
сата на лекари. Ако има повече 
ще се разкрият и други дейности. 

- В бъдеще може ли да се надя-
ваме и за детско отделение?

- Пак казвам, че проблемът е 
в липсата на специалисти. Няма 
нито един педиатър на територи-
ята на град Котел, а дори и да идва 
такъв от Сливен, той не може да 
бъде постоянно тук. Ще можем 

да говорим по този въпрос, кога-
то се намерят такива лекари. 

- Колко хора останаха в 
отделението, които не спа-
дат към докторския персонал?

- В момента не мога да цити-
рам по памет, но мисля, че са 
5 санитарки и 11 сестри. Всички 
сестри бяха назначени при нас. 
Имаме медицински секретар и 
общ работник по поддръжката. 
Длъжности като касиер и личен 
състав са закрити и няма такива. 

- Можем ли да сме сигурни, че 
в града гарантирано ще има бол-
нично лечение? Спекулираше се, 
че това ще е така само до изборите.

- Аз гарантирам, че всичко, 
което сме обещали ще продъл-
жи да се изпълнява. В Котел 
ще има болнично лечение!  
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-  Г-н Димитров, към момен-
та общински съветник ли сте?

- На мен не са ми били прекъс-
вани правомощията като такъв, 
колкото и някои да се правят, 
че могат да тълкуват закони-
те. На практика няма решение 
на ОИК, което да е влизало в 
сила. Съдът потвърди, че тяхното 
решение е незаконосъобразно.

Господата и дамите от ОИК 
единодушно решиха да обжал-
ват пред  Върховния админи-
стративен съд. Той се произнесе 
на 23 април и обяви решението 
си на 25 април, като потвърж-
дава решението на АС в Сливен. 
Отхвърля се решението на ОИК 
и тя се осъжда да заплати раз-
носките ми по делото, което съм 
завел– адвокатски хонорари и др.

- Какви бяха основанията на ОИК 
да поиска вашето отстраняване?

- Колкото и на някои да им се 
иска, в България има закони и 

моето отстраняване никога не е 
било факт. Много ми е приятно 
да установя, че в страната ни  има 
съдебна система, която в такива 
казуси взима точни и правилни 
решения.  В предишни интервюта 
с вас,  аз казах, че така наречена-
та председателка на ОбС – Котел 
и избирателната комисия ще 
станат смешни. Доколкото имам 
спомен в ОИК са включени трима 
юристи, председателят на ОбС – 
г-жа Чолакова, мисля че също е 
юрист. Много жалко, че излиза 
така, че не познават законите и 
предприемат действия, с които 
стават смешни. Неслучайно 
съдът показва, че организаци-
ята и спазването на правилни-
ците и законите в ОбС – Котел 
са недопустими и незаконни. 
Председателят на ОбС уж беше 
избран, защото познава админи-
стративната система и право, има 
дългогодишен опит. Аз лично не 

съм гласувал за нея, но това не 
пречи да съм възлагал някакви 
надежди за организацията. Факт 
е, че това дело тръгна по нейна 
инициатива и, че нещо куца в 
знанията, опита й или умишле-
но не се спазват законите. Мога 
само да гадая каква е била целта. 

- Продължавате ли да се 
съмнявате и да твърдите, че 
към този акт към личността ви 
може да се прикачи и някаква 
политическа саморазправа?

- Аз вече не се съмнявам в 
това! Сигурен съм! Ще дам само 
два примера. ОИК е съставена 
от представители на различни 
политически партии, като основ-
ните в нея са от ГЕРБ, ДПС и 
БСП. Тяхната бройка е повече 
от 2/3 от състава й. След като 
те взимат незаконосъобразно 
решение, бихме ли могли да се 
съмняваме, че това е политиче-
ска поръчка?  Друг пример: на 
открито заседание в Админ. съд 
– Сливен, свидетели по делото са 
представител на БСП, ДПС и РЗС, 
а г-жа председателят на ОбС е 
от управляващата партия. За да 
си защитава тезата беше станала 
като Матросов. Оказа се обаче, 
че не е права. След тези явни 
коалиционни действия срещу 
мен от различни политически 
партии мога ли да си мисля, че 
действията им не са целенасоче-
ни? Съдът каза, че ОбС- Котел не 
си върши работата и не е орга-
низиран правилно. Правилникът 
му е изготвен почти на 90% от 
Хр. Чолакова – значи тя сама не 
спазва това, което е написала. 

- Загатнахте, че ще поис-
кате нечия оставка…

- Не само съм загатнал. Просто 
исках да не е преди заседание-
то на ОбС. Дано г-жа Чолакова 
благоволи да ме покани на него. 
Когато бяхме на делото, дори 
адвокатът й се изчерви, като про-
чете доводите за отстраняване-
то ми. Даже и върховни съдии 
се смяха на писмото от техния 
колега. Аз си мисля, че след това 
решение на съда, след напра-
вените констатации и изводи 
г-жа Чолакова трябва сама да си 
подаде оставката, без аз да й я 
искам. По какъв начин тя отно-
во ще застане на банката и ще 
ръководи заседание, след като 
съдът казва, че тя не е компе-
тентна?  За мен нейната оставка 
е повече от естествена. Време е 
да се разбере, че политиката не 
е самоцел – да отидеш някъде 
и да се нагласиш, за да полу-
чаваш заплата. Тя идва, получа-
ва си 1000 лв. заплата и някак-
ви бонуси, но поне да си върши 
работата. Най-бедната община 
плаща на един човек, който се 
вижда че не е много подготвен 
за този пост. Ще искам нейната 
оставка още на първото заседа-
ние и ще искам справка за раз-
ходите, които е направила ОИК 
по делото. Нека те да си ги пое-
мат солидарно. Може и Чолакова 
да помогне, защото има доста-
тъчно големи доходи. Ние като 
данъкоплатци не сме длъжни да 
плащаме за техните глупости. 

- Защо се целите в остав-
ката на председателя на 
ОбС? Все пак вашите про-
блеми тръгнаха  от ОИК.

- Грешите! Сезирането на ОИК 
тръгна от председателя на ОбС. 

Тя го направи без да се подготвя 
и се опита да използва момента, 
да преброи моите отсъствия, за 
да ми „отрежат главата”. За тях 
няма смисъл да ходя на заседа-
ния и да им казвам неща, които 
са очеизвадни глупости.  Не съм 
много удобен там и това се вижда.  

Когато видя нейната оставка, 
ще си подам и моята, защото 
този съвет е пародия и абсолют-
но непродуктивен орган. Той 
се занимава само с глупости. 

- Споменахте , че сте пред диле-
ма, дали да не заведете и граж-
дански иск  за нанесени морални 
щети спрямо името Ви. Вие сте в 
политиката повече от 18 години, 
а излезе, че сте един нехрани-
майко, който бяга от училище. 

- Такъв се опитаха да ме изка-
рат. Мога кажа, че ще изчакам 
да видя оставката на Чолакова 
и ако я няма може и това да 
стане.  Това е почти сигурно!

Те тръгнаха да се доказ-
ват. Какво доказаха? 
Показаха, че са клоуни! 

- Ще възникне въпросът 
защо не си подадохте оставка-
та в началото на този мандат, а 
сякаш чакате удобна ситуация.

- Още малко ще кажете, 
че аз съм създал тази ситу-
ация, за да ми прекратят пра-
вомощията и после да ходя по 
инстанциите и да се връщам 
на бял кон. Това е смешно! 

- Можете да се завърнете 
като Великомъченик Димитър!

 Аз не съм мъченик. Мъченик 
е този, който не е признат при-
живе. Аз съм жив и съм признат 
от съда. Мъченици са хората, 
които търпят това управление. 

"въпреки всичко в котел ще имА болнично лечение!"  интервю

д. димитров рАзби нА последнА инстАнция оик."остАвАм съветник и докАзАх, че сА некомпетентни смешници!" 

Община Котел сключи Договор 
за Безвъзмездна Финансова 
Помощ  по Оперативна про-
грама „Регионално развитие” 
2007-2013г. с регистрационен 
номер  BG161PO001-4.1.03-0092  
„Подобряване състоянието на 
образователната инфраструк-
тура чрез внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в 
три основни училища в села-
та Ябланово, Тича и Градец”.  
Проектното предложение е 
на стойност  828 046,37лв. от 
които допълнителен собст-
вен финансов принос в размер 

на 182 030,55лв от които 15 % 
задължителен финансов при-
нос– 114 002,80лв. и 68 027,75лв. 
допълнителен собствен принос.

Общата цел  на проекта е да 
осигури подходяща образова-
телна инфраструктура с високо 
ниво на енергийна ефективност 
в община Котел, в съответствие 
с бъдещите потребности на полз-
вателите на предлаганата обра-
зователна услуга. Предвидените 
дейности трайно ще подобрят 
условията за предоставяне на 
образователни услуги на три учи-
лища на територията на община 

Котел -  с. Тича, с. Ябланово, 
с. Градец, които в дългосрочен 
аспект ще подпомогнат местно-
то развитие чрез, реализацията 
на дребномащабни инвестиции 
водещи до подобряване на усло-
вията за развитие на човешките 
ресурси, и не на последно място, 
намаляване на емисиите СО2.

Очаквани дейности:
Въведени мерки за енергийна 

ефективност в ОУ „Хр. Ботев” 
с. Тича Поставена топлоизола-
ция по фасадите на сградата 
предвидена в техническия про-
ект; Поставена топлоизолация 
с минерална вата на покрива 
на сградата; Изградена котел-
на и отоплителна инсталация; 
Подменено съществуващото 
осветление с енергоспестяващо.

Въведени мерки за енер-
гийна ефективност в ОУ „Н. 
Й. Вапцаров” с. Ябланово

Поставена топлоизолация 

по фасадите на сградата пред-
видена в техническия проект;

Подменени съществуващи про-
зорци с нови с PVC със стъклопа-
кет, съгласно техническия про-
ект; Поставена хидроизолация на 
покрива на сградата; Повишена 
ефективност на вътрешната 
отоплителна инсталация, чрез 
изграждане на инсталации в кор-
пус Б и В; Въведени мерки за енер-
гийна ефективност в ОУ „Кап. П. 
Пармаков” с. Градец Поставена 
топлоизолация по фасадите на 
сградата предвидени в техниче-
ския проект; Подменени същест-
вуващи прозорци с нови с PVC 
със стъклопакет, съгласно техни-
ческия проект. Очакван резул-
тат от реализираните дейности: 
Въведени мерки за повишаване 
на енергийна ефективност в част 
от общинската образователна 
инфраструктура Намалено енер-
гопотребление; Намалено коли-

чество вредни емисии в атмос-
ферата;  Подобрени условия за 
провеждане на учебно-възпита-
телен процес в училищна среда;

Модернизирана материално-
техническа база на 3-те училища.

Този документ е създаден в рамките 
на проект „„Подобряване състояние-
то на образователната инфраструк-
тура чрез внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в три основ-
ни училища в селата Ябланово, Тича 
и Градец”  .”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна 
програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за реги-
онално развитие. Цялата отговор-
ност за съдържанието на публикаци-
ята се носи от Община Котел  и при 
никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява офи-
циалното становище на Европейския 
съюз и Договарящия орган.

Проект Община Котел

Кметът на Общ. Котел Христо Киров настоява за
символичен наем на болничното отделение към СБР-Котел. 



зА слАвните години в които крос "рАковски" е емблемА нА котел  интервю
- Преди 44 години възниква 

идеята за създаването на крос 
с патрон Г. С. Раковски. Като 
човек, който е в основата на 
създаването на това уникално 
спортно мероприятие, какво 
можете да ни разкажете 
за времето, когато крос 
„Раковски” все още е една 
идея?

- Всичко започна през 
1959г., когато бях войник в 
Ямбол. Тогава участвах в един 
крос, който спечелих. След 
като завърших службата си 
бях в Котел. По това време 
нямаше много забавления за 
младежите и ние спортувахме. 
На първия организиран крос в 
Сливен аз и още две момчета 
от града спечелихме първо 
място. Интересът ми към тези 
състезания е от това време. 
След това заминах да уча в 
Спортна академия. В София 
също постигнах победи на 
подобни надпревари. Когато 
се завърнах в Котел и станах 
учител започнах да подготвям 
децата и да работя за беговата 
им подготовка, техниката и 
тактиката на бягане. Стоплеше 
ли се времето почти всеки ден 
бягахме по пътя за Зеленич. За 
един месец те пробягваха около 
250-270 км. Така изминаха 
7-8 години в подготовка, 
участия в състезания. 
Съвсем случайно на един 
републикански крос в София 
се срещнахме с Илия Кънчев. 
Той  ми даде идея да подготвя 
отбор, който да може да се 
състезава в републиканския 
календар. Срещнахме се и с 
зам.-председателя на БОК 
Николай Бончев, който беше 
наш съгражданин.    Така 
ни      включиха и започнах 
всекидневна работа. Имаше 
около 50-60 деца. Беше 
много трудно, но работихме 
цяла година, дори и през 
ваканциите. През 1969г. 
направиха състезание само 
заради нас в Котел, за да видят 
дали имаме възможности да 
участваме и да бъдем домакини 
на такова мероприятие. 
Тогава станахме втори и това 
ни позволи да продължим 
по-нататък. Централният съвет 
на БСФС отпусна доста пари и 
ние направихме много хубаво 
състезание. Около мен имаше 
хора, които много ми помагаха 
- директорът на училището 
Грънчаров постоянно 
присъстваше на спортните 
мероприятия. Първото 
състезание се проведе на 
стадиона.  Бях подбрал точните 
деца в четирите групи и всичко 
беше изпипано. Още в началото 
и тримата ни състезатели 

влязоха в десетката. В края 
станахме първи сред отбори 
като Левски, ЦСКА, състезатели 
от Пловдив, Варна, Русе. 
Радостта беше много голяма. 
През 1970г. отново станахме 
републикански първенци в 
Котел. След като през  1971г. 
още веднъж победехме на 
крос „Раковски”, се замислих 
с какво да наградя децата и 
реших да организирам един 
гигантски маратон от Букурещ 
до Котел – 250 км. за 5 дни, 
в който аз да бягам, а децата 
да бъдат наблюдатели. Това 
беше голямо и емоционално 
преживяване. През 1972 г., 
когато станах учител в горен 
курс и не тренирах отбора със 
същите деца завършихме на 
11 място. След толкова години 
стигнах до заключението, че 
човек освен да бъде здрав и 
млад трябва да си поставя цели, 
за да може да успява.

- С подкрепата на кого се 
случи крос „Раковски”?

- По това време исках да се 
разчуе за нашия град, исках да 
направя неща за него. Започнах 
да търся връзки, с които да се 
осъществи това състезание. 
Срещнах се с Илия Кънчев, 
който е основоположник 
на крос „Раковски”. Беше 
преподавател в единствения 
тогава техникум за спорт в 
България. Той е идеологът за 
създаването на крос „Раковски” 
и мой съратник в реализирането 
на тази идея.

- Какво беше отношението 
на общинската партийна 

организация и отговорните 
фактори в нея към тази ваша 
идея? Как представихте 
намерението си пред тях?

- Бях извикан в партията, 
след като стана ясно, че ни е 
разрешено да участваме в 
републиканските състезания. 
Секретарят на градския 
комитет и неговият помощник 
искаха да разберат готови ли 
сме за подобно нещо, можем 
ли да участваме. Казах им, че 
ще се справим. Говорих с Вичо 
Илиев и Чалъков. Обясних 
им, че ние ще сме участници, 
а всичко останало зависи от 
тях – подготовката за трасето 
и съдиите, поканите, отборите, 
къде ще се разквартируват 
децата. Тогава се събираха 
около 1000 деца. 

- Какви бяха проблемите 
по организацията? Кое 
затрудняваше провеждането 
на подобен крос в едно малко 
градче като нашето?

-  Страхувахме се много и 
не знаехме дали ще можем 

да проведем подобно нещо. 
Предварително се събирахме 
и определяхме съдийската 
колегия и останалите 
отговорни лица, за да може 
всеки да си знае мястото. За 
главен секретар на кроса 

бяхме поставили г-жа Стела 
Казакова. Помагаха и колеги 
учители. Всичко изпълнявахме 
в срок. Централният съвет на 
БСФС даваше много пари за 
провеждането на кросовете. 
Всеки съдия получаваше 
солидна сума, а това бяха около 
30 човека. Имаше и големи 
награди за децата. Материални 
награди се даваха на всички 
треньори, класирали участници 
до 6-то място. Класните 
ръководители от училище 
посрещаха пристигналите 

деца. Те се разквартируваха по 
домовете на котленци. Ние сме 
приемали деца от Германия 
в дома си, когато кросът 
стана международен през 
следващите години. 

- Какви бяха категориите на 
първото провело се състезание?

- Имаше две категории в 
младша възраст момичета и 
момчета. Малките момичета 
пробягваха по 1000 метра, а 
момчетата по 1500. В старшата 
възраст – 7-8 клас, момичетата 
бягаха 1000, а момчетата 2000м. 
Това изискваше сериозна 
подготовка. Сега гледам, че 
някои не могат да издържат и 
една обиколка, а само участват. 
Тогава се поставяха рекорди. 
Преди години мои ученици 
покриха кандидат-майсторски 
норми. Състезанието 
започваше рано сутринта с 
поклонение пред паметника на 
Раковски. Пред официалните 
групи се движеше знамето 
на гимназията. Първият 
знаменосец се казваше Андрей 
Караниколов, който сега 
работи в София. Официално 
облечени и с фанфарна 
музика се отправяхме към 
стадион „Раковски”, където 
децата заставаха на старта, 
разпределени по групи. 
Първото състезание се проведе 
в парк „Изворите”, защото 
ръководството на стадиона 
беше решило така. 

- Кога се премести на стадиона 
и на каква дата се провеждаше 
крос „Раковски”? Беше ли тя 
строго фиксирана?

- През 1970 година. Бяха 
докарали валяк, за да 
подготвят терена. Всичко беше 

обезопасено. Провеждаше се 
точно на 12 април, без значение 
дали това се пада делничен или 
почивен ден. Имаше награди 
за индивидуално, отборно и 
комплексно класиране. Ние се 
стремяхме към комплексното 

класиране, защото целта 
ми беше да вкарам тримата 
ни състезатели в десетката. 
През 1972-1973 кросът стана 
международен и беше изнесен 
горе на Чукарите. 

 – Кои имена могат да бъдат 
споменати като класирали се 
на най-висока позиция през 
годините, когато вие водихте 
отбора?

- На първо място са били 
Ганка Лазарова, нейната сестра 
Тошка, Драгомир Мъдренски, 
Симеон Божилов. Може да 

забравям някои, защото вече те 
самите станаха баби и дядовци. 

- Какви средства бяха 
необходими в онези времена 
за провеждането на подобно 
голямо спортно мероприятие? 
Можете ли приблизително да 
направите подобна сметка?

- На онези пари до 10000 
лв., даже и повече. В тази 
сума се включват награден 
фонд, заплащането на съдиите 
и галавечеря в ресторант 
„Диавена”.  Никога не сме 
се излагали и сме посрещали 
участниците много добре. 
Всички желаеха да идват на 
нашите кросове. Котел им 
харесваше. 

- Кога беше последният крос? 
Знаеше ли се, че неговото 
съществуване се прекратява?

- Последното провеждане 
беше през 1989 година. 

- Кое прекъсна тази традиция?
- Настъпилите промени 

в държавата. 1990г. вече 
окончателно нямаше крос в 
Котел.  През 2008г. започна 

неговото възстановяване, 
когато участваха деца от 
района. 

- Нека поговорим и с педагога 
Минчо Джуров. Има ли в 
подрастващите култура по 
отношение на физическото 
образование и спорт?

- Не знам какво е състоянието 
на спорта в училищата. При нас 
всичко беше друго – поставяха 
ни се задачи за часовете. Аз 
например бях базов учител и 
тук се провеждаха часове на 
базовите учители от цялата 
страна. Преди се класирахме 
първи по строева подготовка 
- побеждавахме поделения, 
бяхме окръжни първенци 
по борба, републикански по 
бадминтон. Сега няма такива 
неща. Може би финансовите 
средства не позволяват, може 
би няма такава потребност. 
Повечето деца стоят по 
домовете си пред лаптопа.  
Трябва да се направи нещо, 
за да могат подрастващите да 
се запалят по спорта. Сега съм 
възхитен как българско момче 
победи тенисист номер едно в 
света! Успехите се постигат с 
мотивация и плам! Аз живеех 
и работех за физическата 
култура, дори съм се карал с 
моята съпруга поради това. 
Пак може да се направи нещо 
но трябва жар и желание от 
страна на треньорите, трябва 
да се работи и да се вярва в 
собствените сили. 

- Не мислите ли, че масовият 
спорт вече е демоде, че му 
отмина времето?

- Масовият спорт може 
да се практикува и в дома, в 
семейството. За големият 
спорт трябват желание и труд. 
Младите хора трябва да бъдат 
организирани, за да могат да 
израстват физически правилно 
и да се противопоставят на 
опиатите. Професионалният 
спорт не е само бягане и 
състезания, но и мислене, 
решителност, бърза мисловна 
дейност. Спортът развива 
личността. 

- Как минават сега дните на 
пенсиониралия се учител и все 
още активен спортист Минчо 
Джуров?

- Покрай внучето ми започнах 
да правя лицеви опори. Един 
ден направих 200. Просто имах 
сили – нищо, че бях на 70 години. 
Преди година и половина 
правех по 100 коремни 
възлизания на висилката. Сега 
лекарите ме съветват да се 
пазя, но аз вярвам, че пак ще 
мога да ги правя. Аз съм едно 
старо дете и се вълнувам от 
най-малкото нещо! 

- Щастлив ли сте, когато 
се движите из родния град. 
Срещате ли любезни поздрави 
на ваши ученици?

- Много съм доволен, защото 
чувствам, че съм оставил трайна 
диря и моите ученици се спират 
и ме поздравяват. Има и деца, 
които са деца на мои ученици 
и не ги познавам, но пак ме 
поздравяват. Някои ме питат 
как да спортуват. Обаждали са 
се мои възпитаници, които сега 
живеят в Турция и Испания, 
за да попитат как съм и да 
ме чуят! Чувствам, че човек 
може да бъде полезен до 
последния си дъх. Възхищавам 
се на младите хора, когато ги 
гледам как се движат и тичат. 
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Уникален архив от преди 40 години. Трибуните на  
стадион “Раковски” са препълнени със зрители.

1973 г. - отборът на Котел се снима с директора и треньора. 

Архив 1974 г. Ветеранът Минчо Джуров предава щафетата на 
младия треньор по лека атлетика Хр. Дюлгеров.



- Какви пари ще изкарате 
от това, което сте изкопали? 
Колко килограма е според Вас?

- Около тон. Ще струва 
близо 300 лева. Това е дар от 
Бог и с тия пари ще платим 
за каруца. Ще купим и яйчи-
ца за Великден. Машинката 
и желязото са честна работа! 
Няма за какво да чакаме гъби-
те до 10 юли. Ще си блъска-
ме железата и толкова. Вече 
шеста година имам машината, 
с която търся метал. За толко-
ва време само 2-3 дена да съм 
почивал. Другото е бачкане с 
кирката. Аз не търся кабели, а 
копая само за желязо. Само с 
Барона се захващат! Само на 
Барона всички деца са в затво-
ра, а другите си крадат шахтите 
и нищо не им правят. Викаха ме 
за доносник и за помощник – 
оперативен работник, но аз не 
се хванах на тая работа и сега 
това е причината да тегля. 

- Може ли да се каже, че 
покрай търсенето на метали 
вече се занимавате и с архео-
логия?

- Може да се каже, че е така. 
Сега копая един двигател от 
трактор под Трите вятъра. 
Пише, че е от 64-та година. Има 
един професор по телевизията 
го дават, май Божидар се каз-
ваше, той ако разбере за мен 
ще ме вземе що нещо ще му 
намеря и изкопая. Той си губи 
времето да търси вампири и 

кокали. Много желязо има под 
земята.  Там е истината. Може 
да е от трактори „Кировец“, а 
те са кръстени на нашия цар 
Киро или обратно, не знам 
точно. Тежи един тон. Ако не 
можем да го изкараме през 
деня, ще запалим един огън и 
ще го пазим цялата рода.  Имам 
най-добрата машина за търсе-
не на желязо в цялата циганска 
махала. Има иманяри в града 
дето апаратите им са с компю-
тър, но то е много сложна рабо-
тата с тях. На мен ми стига,че 
цинкова кофа я засичам на 1,80 
м. под земята.

- Значи в този район има цяло 
находище?

- Тук времето е засипало 
много желязо. Не знам защо са 
изхвърлени тези хубави рабо-
ти.  Нищо чудно тази техника да 
е останала от годините, кога-
то военните са правили пътя. 
Зарадвах се, когато апаратът го 
откри. Това си е борба за хляб! 
По цял ден ходим по реките 
и хората ни се смеят. Пак каз-
вам, че ако не е Марин Куцара, 
ние за нищо не ставаме! Ние 
сме по железата и не берем 
разни левурди. Свикнали сме 
да се упражняваме с кирката и 
не правим нищо друго. Макар 
и да струва 30 ст., желязото 
си тежи!  Лягам спокойно като 
съм изкарал 5-6 лева, защо не 
са крадени.  Всички в Котел 
знаят, че в градина няма да 

вляза, за да крада.  Не пипам 
нищо чуждо, защото знам, че 
това е грях. Кражбата е грехо-
та! Моето дете лежи в затвора 
за едно легло. Не мога и да 
го видя, защото нямам пари, 
а родата е голяма – имам 12 
внука.

- Щастливи ли сте от находка-
та, която сте открили?

- Разбира се, че сме щастли-
ви! Достатъчно е, ако вземем 
по 20 лв. на човек. Няма хаир 
от много пари.  Гладният човек 
ще се наяде с една хапка, но 
най-страшни са гладните очи.  
Гладният не може да се задави. 
Давят се лакомиите, които си 
пълнят гушите.  На тези години 
съм 54 килограма и нищо не 
ми пречи.  Изкарвам по цял 
ден със сух хляб и един литър 
вода, а на който му е охолно се 
подиграва със сиромасите. Има 
такива, които ми се подиграва-
ха, че ходя за железа, ама сега 
гледам, че и те са тръгнали да 
търсят. Ходят и да крадат.

-  Да не би вече да Ви казват 
Железния Барон?

- Кой както иска да ми казва. 
Аз съм си аз! Само искам да 
кажа, че ние в Котел не сме 
цигани! Аз се признавам за 
българин.  Когато сме правили 
самопризнание в борсата, сме 
се писали българи. Ние не сме 
като градешките цигани или 
тези, които ги дават по теле-
визията.  Мангалите са моше-
ници! За писане и четене на 
български никой не може да 
ме надвие в Котел! Аз съм и 
първия шофьор от циганите в 
махалата – от преди 32 години.

- Защо искате да Ви задам 
и въпроса защо българите се 
палят?

- Защото не са свикнали на 
глад, не са свикнали  да изкар-
ват желязо като нас, а аз 4 
години от никъде не взимам 
нищо. Откакто бях „аварийка” 
едни и същи хора взимат на 
работа. От септември месец 
миналата година ходя на бор-
сата, за да искам работа. Ние 
бедните умираме от глад! На 
мен суров лапад да ми дадеш и 
ще го изям, а българите търсят 
пържолите.  На 12 май свършва 
цялата политика.

  Кой каза, че няма безпла-
тен обяд или вечеря?  Въпросът 
обърка хората и показа, че на 
благотворителността в днешно 
време се гледа като на нещо, 
което съществува само в при-
казките с щастлив край. На 
8-ми април – Международния 

ден на ромите по канала на 
градската телевизия в ранния 
следобед се появи следното 
съобщение: „Собственикът на 
механа „Старата воденица“ 
кани ромите от град Котел да 
отпразнуват деня на циганите. 
За сметка на г-н Янчо Атанасов 
всеки ром ще хапне и пийне 
(скромно, но от сърце- все пак 
е криза). Автентичен цигански 
оркестър ще весели всички до 
зори. Предложението е в сила 
до запълване капацитета на 
заведението“ Около 22,00 часа 
репортер на „Котленски край” 

посети механата, където зава-
ри двайсетина роми, които 
блажено консумираха бонуса 
към празника. Жител от квар-
тал „Зърнени храни” определи 
вечерята като  „висяща софра”, 
която включваше салата, две 
кебапчета, кюфте, хляб, безал-

кохолно, бира  и 50 гр. ракия. 
Оказа се, че повечето роми не 
са повярвали, че е възможно 
някой да даде безплатна вече-
ря, а други само отишли, без 
да се застояват, за да не ги 
накара някой да заплатят кон-
сумацията си. Присъстващите 
предпочитаха да се забавляват, 
вместо да задълбават в истори-
ята на празника и причините за 
отбелязването му. На въпрос 
дали знае какво е холокост 
Ангел Рибката предположи, че 
това в коловоз, в който вър-
вят каруците и продължи: „Да 

е жив и здрав Янко Патриков. 
Той е войвода и народен 
човек! Направи тази вечер за 
нас. Открай време ние сме си 
гладни, даже и църква сме си 
имали, ама сме я изяли. Ние 
бързо избухваме, но и ни мина-
ва бързо. Сега нямаме музика, 
защото тъгуваме”.

 Впечатленията от ромския 
празник сподели и собствени-
кът на механа „Старата воде-
ница” Янчо Атанасов: „Бях 
предизвикан да направя тази 
софра. Няма лошо в това. На 
ромите не им се вярва, че тако-
ва нещо може да се случи, но 
се оказа, че има и безплатен 
обяд. Зад това няма никаква 
политика. Вместо да ми искат 
5 или 10 лева им казах да дой-
дат, за да ги нахраня. Готов съм 
да помогна и на деца, които 
имат финансови затруднения. 
Многократно съм заявявал,че 
имам желание даже да давам 
нещо като стипендия за будно 
дете студент от махалата. 
Много ли е? Нека ме споме-
нават с добро. Всеки е добре 
дошъл, защото аз не деля хора-
та. Сега сме обезверени и под-
лагаме всичко на съмнение. И 
аз съм потънал в кредити, но  
пак се боря с живота”. „Винаги  
има нещо като дискриминация. 
Празнували сме все заедно, но 
тази година не се получи. Какво 
стана? Хората, които не бяха 
организирани участват в един 
импровизиран банкет в ресто-
рант „Ажур”. Тук тази вечер сме 

се събрали истинските роми, за 
които е този празник. Янчо ми 
каза, че тази вечеря е дарение  
за всички нас. Ромите се делим, 
защото има икономически 
интереси и завист срещу истин-
ските организатори на тези 
събития. Заедно с мен са тези, 
които ме уважават. Опозицията 
е другаде, но то си е така всяка 
година”, обясни причините за 
ромското разединение    

    Сашо Памуков – Карко.

   „Нямаме думи как може да 
се отблагодарим на Патриков. 
Името му ще бъде до това на 
Христос”, пожелаваха присъст-
ващите на „висящата софра”.

   Темата за омразата също не 
остана на заден план. „В Котел 
мразят циганите и има дис-
криминация, каквото и да се 
говори”, отбелязваха гостите. 
По същото време, когато Янчо 
Патриков даваше благотвори-
телната си вечеря, в ресторант 

„Ажур” празнуваше ромския 
лидер Мяу І. Запитан защо не е 
със събратята си, той отговори: 
„Благодаря на Янчо, че е ува-
жил бедните роми. Аз бях при-
чината, за да стане това нещо. 
Той посрещна някои, но изгони 
други, които не му бяха при-
ятни. Мен не ме покани, защо-
то каза, че съм бил баровец и 
съм нямал работа там. Иначе 
аз му подхвърлих някои рабо-
ти, той се ядоса и каза, че ще 
почерпи ромите. Една салата и 
една ракия правят по един лев. 
Мога и аз да ги дам. По прин-
цип големите бизнесмени праз-
нуваме тук, а не при Янчо. Аз 
съм председател на парламент 
„Рома”. За холокоста ще питате 
Янчо. На ромите мога да кажа, 
че винаги аз съм давал най-
високите изкупни цени и мога 
да бъда пак с тях, въпреки, че 
не гласуваха за мен. Сега те 
теглят, дето не пуснаха бюлети-
на за мен, а не аз!”
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"висяща софра" за ромския празник организира местен ресторантъор

   В началото на 17-ти  век група 
ловци от Лудогорието решила 
да проведе дълъг ловен излет 
за едър дивеч в Стара плани-
на.  Ръководител на лова бил 
Хамза Пехливан.  Дружината 
преминала Герлово и стигнала 
до склоновете на Коджа бал-
кан. До Злостен забелязали 
голяма пещера, в която  пре-
нощували.  На сутринта ловци-
те отново тръгнали да търсят 
дивеч. Пуснали и гончетата да 
душат. На урвата забелязали 
да пасе стадо елени, начело с 
опитен мъжкар.

   Понеже пушките им били 
стари те успели само да ранят 
елена, който първо паднал на 
колене, но после се изправил 
и се втурнал по склона. Всички 
го последвали. Стигнали до 
Прусова локва, където грамад-
ният дивеч бил паднал до един 
водопад. Дружината на Хамза 
Пехливан отседнала в живо-
писната котловина, а от голе-
мия и красив трофей направи-
ли закачалка за дрехите си.

   Следващите си излети те 
осъществявали от новото убе-
жище. С меките камъни, които 
били подходящи за точене на 
ножове и брадви започнали да 
дялат брусове и точила, които 
извозвали до техния роден 
край, защото там нямало таки-
ва материали. Започнали да 
разменят точилата за жито. 

   След време сключили спо-
разумение със заможен чор-
баджия от Котел, чрез което 
започнали да извършват сеч в 
гората на местността Яръдере. 
Добитата дървесина пре-
возвали с животинска тяга 
до Стралджа, където имало 
железопътна линия от Бургас 
към Стара Загора, Пловдив и 
София. Ръководител на керва-
на бил Рюстем Делиорманлъ. 
Така с извършваната дейност 
задоволявали нуждите – купу-
вали газ за осветление, сода, 
сол и др. 

   Новият лагер често бил 
нападан от хищници и това 
принудило ловците да сля-
зат в местността Кайрак авъл. 
След известно време са засе-
лили в границите на сегашното 
село Филаретово.   С  тече-
ние на годините приспосо-
били средства за растение-
въдство и животновъдство, 
а през свободното си време 
се занимавали с различни 
упражнения, но най-вече с 
борба. Известни пехливани 
са: Керим Пехливан, Пехливан 
Мехмед, Иляз Османоглу и др.  
Организирали са и състеза-
ния по преборване на бикове, 
конни надбягвани и музикални 
надсвирвания. 

    Днес по последни 
данни жителите на село са 
Филаретово са 1104. 

Роми от Котел откриха и                              
изровиха несметно съкровище

Хамзалар - Филаретово.
4 века история

Янчо Атанасов вдига наздравица с празнуващите роми.

Шахо Баронов и неговата фамилия “Железари”.

Ахмед Балканлъ разказва увлекателната история
за възникването на село Филаретово.



На церемония, проведена на 
25.10.2012г.  в София се състоя 
официалното сключване на 
договор между Министерство 
на регионалното развитие и 
благоустройство и община 
Котел за изпълнение на про-
ект “Реконструкция, обновя-
ване и оборудване в подкрепа 
на създаване на медицински 
център в община Котел”, схема 
за безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 
„Подкрепа за реконструкция/ 
обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в 
общини, извън градските агло-
мерационни ареали”. Общата 
стойност на проекта за одобре-
ните допустими разходи по въз-
лиза на 1 022 290,96 лева.

 Проектът, който предстои да 
се реализира в рамките на след-
ващите две години има за 

обща цел да се осигури под-
ходяща и ефективна общин-
ска здравна инфраструктура в 
община Котел. Чрез настоящия 
проект ще се създаде Общински 
медицински център, който ще 
съответства на съвременните 
медицински стандарти, като 
осигури равен и справедлив 
достъп на населението до всич-
ки видове медицинска помощ 
и гарантира високо качество 
на предлаганата медицинска 
помощ за населението от реги-
она, материално-технически 
условия и ефективно разпреде-
ление на обществения ресурс за 
здравеопазване.

Специфични цели са:
•Създаване на Общински 

медицински център, чрез който 
ще се осигури равен достъп до 
висококачествени здравни услу-

ги и високо качество на всяко 
ниво на медицинска помощ на 
населението на община Котел 
и целевия регион; на всички 
социални групи, в т. ч. и за хора 
с увреждания чрез въвеждане 
в експлоатация на ново тех-
нологично оборудване; чрез 
реконструкция и обновяване на 
съществуваща сграда, с оглед 
създаване на подходящи усло-
вия и възможности за диагно-
стика и лечение на заболявания;

•гарантиране на равен достъп 
до високотехнологична и висо-
коспециализирана медицинска 
помощ в съответствие със съвре-
менното развитие на медицина-
та;

•предлагане висококачестве-
ни медицински услуги на ниво 
Община Котел;

•осъществяване на комплекс-
на и висококачествена диагно-
стика близо до потребителя;

•постигане по-голяма ефек-
тивност при оказване на спешна 
медицинска помощ;

•подобряване здравния статус 
на населението община Котел;

•подобрява възможностите за 
достъп до диагностика и лече-
ние на населението в малки 
общини, извън градските агло-
мерационни ареали;

•чрез сегашната инвестиция 
ще се осигури достъп на населе-
нието до иновативна апаратура 
за диагностика и лечение, без 
в повечето случаи да се налага 
посещение в областна болница;

•ще осигури създаването на 
достъпна архитектурна среда за 
хора с увреждания;

•ще намали енергийните раз-
ходи за лечебно-диагностичното 
заведение и ще облекчи общин-

ския бюджет чрез въвеждане на 
енергоспестяващи мерки.

Целеви групи: 
•досегашните пациенти на 

МБАЛ – около 1162 души (по 
данни за 2011);

•Бъдещият персонал на ОМЦ 
(около 20 души– медицински и 
друг персонал).

Дейности по проекта: 
Дейностите по проекта са насо-
чени към предоставяне на гаран-
тирани здравни услуги с пови-
шено качество и осигурен дос-
тъп до тях чрез оптимизиране 
на инфраструктурата от лечебни 
заведения и подобряване дос-
тъпа до здравни грижи вкл. на 
хората с увреждания.

Дейност 1: Организиране и 
управление на проекта 

Дейността включва сформи-
ране на екип, текущо управле-
ние на проектните дейности, 
вътрешен мониторинг, вклю-
чително документална провер-
ка и проверки на място, които 
ще се осъществяват от екипа по 
проекта, подготовка на междин-
ни и окончателни технически 
доклади и финансови отчети, 
комуникация с изпълнителите и 
Управляващия орган на ОПРР.

1.1 Сформиране на мониторин-
гова комисия осъществява функ-
ции по контрол и мониторинг 
по изпълнение на проектните 
дейности.

Дейност 2: Подготовка и про-
веждане на тръжни процедури

По настоящия проект ще 
бъдат подготвени и проведени 
7 бр. процедури за възлагане на 
обществени поръчки, съгласно 
ЗОП за избор на изпълнители на 
дейности за публичност, СМР, 
строителен и авторски над-
зор, доставка, одит и поръчка 
за избор на консултант, който 
ще разработва документации-
те за участие. Процедурите ще 
бъдат проведени паралелно. 
Община Котел кандидатства 
по настоящата схема с прило-
жена техническа документа-
ция, съгласно ЗУТ. За видовете 
СМР и доставки, са представени 
КСС, предмет на интервенция-
та, с обяснителни записки към 
тях. Количествено – стойностни 

сметки са разработени на база 
огледи и заснемане на място от 
технически експерти. Община 
Котел е възложила разработва-
нето на технически проекти, в 
съответствие с изискванията на 
ЗУТ и нормативната база за въз-
лагане на ОП.   

Дейност 3: Извършване на 
строително-монтажни работи

Проектът предвижда строител-
ни работи в сграда, собственост 
на община Котел. Техническите 
проекти са разработени въз 
основа на Техническо задание и 
са утвърдени от кмета на община 
Котел. Строително монтажните 
работи за нуждите на новосъз-
дадения медицински център се 
извършват в триетажна админи-
стративна сграда, използвана за 
родилно отделение до 2005 год. 
и към момента неизползваема.  
Разположена е в УПИ II-1321, 
кв.87 по плана на гр.Котел. Във 
функционално отношение сгра-
дата се дели на три самостоятел-
ни обекта, а именно:

- СУТЕРЕН– сектор 
„Образна диагностика”, сек-
тор „Лаборатория” и сектор 
„Техническа част” с котелно, 
склад, битовка, аусгус и поме-
щение за ел.табло;

- ПАРТЕР– лекарски 
кабинети с обща и администра-
тивна части; 

- ПЪРВИ ЕТАЖ– стаи до 
48 часа престой с обща и адми-
нистративна част.

   За целта с минимални пре-
устройства, без да засягат кон-
структивни и носещи елемен-
ти на сградата са обособени 
необходимия брой помещения 
за дадена категория обекти. 
Функционално помещенията 
са обединени в групи, съгласно 
нормативните изисквания и тех-
нологичния процес.

•СЪЗДАВАНЕ УСЛОВИЯ 
ЗА ДОСТЪП ЗА ХОРА 
В  Н Е Р А В Н О С Т О Й Н О 
ПОЛОЖЕНИЕ

За целта се предвижда монти-
ране на рампа за хора с увреж-
дания по североизточната 
фасада с пряк достъп от главна 
улица. За връзка между етажите 
се изгражда асансьорна шахта с 

монтиране на пневматичен асан-
сьор. На 1-вия етаж са предвиде-
ни две стаи за 48 часа престой за 
инвалиди. Всички врати са без 
прагове и с широчина, съгласно 
нормативните изисквания.

•МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Дейност 4: Извършване на 
строителен и авторски надзор 

   Изпълнението на строителен 
надзор в обектите на интервен-
ция, в които ще бъдат извърш-
вани СМР ще бъде възложено 
по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от 
ЗОП. Строителният и авторският 
надзор ще съвпада с периода за 
изпълнение на СМР в обектите, 
включително до въвеждането на 
обектите в експлоатация. 

Дейност 5: Приемане и въвеж-
дане в експлоатация на изпълне-
ните СМР. 

Дейност 6: Дейности по раз-
пространение на информация, 
публичност и визуализация. 

Дейност 7: Изпълнение на дей-
ности по доставка на медицин-
ско оборудване 

Инвестицията по проекта 
предвижда в последните шест 
месеца да бъде доставено пред-
виденото оборудване на ОМЦ-
Котел. Предвидена е за инста-
лирана следната апаратура по 
направления:

Дигитален графично скопи-
чен рентгенов апарат – 1бр., 
ЕКГ 12 канален – 1 бр., Ехограф, 
мултифункционален – 1бр., 
Термостат – 1бр., Автоматичен 
биохимичен анализатор – 1бр., 
Хематологичен анализатор – 
1бр., Полуавтоматичен коагуло-
метър с един измерващ канал-
1бр., Електролитен анализатор 
за измерване на Na+/K+/Cl- в 
кръвта-1бр., Кръвно-газов ана-
лизатор – 1 бр., Дефиблиратор 
– 1бр

С реализирането на конкрет-
ните проектни дейности ще се 
постигне комплексно медицин-
ско обслужване, което ще осигу-
ри равен достъп до всички видо-
ве медицинска помощ в рамките 
на необходимото и достатъчно 
време за възстановяване и под-
държане на оптимално здравно 
състояние. 
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В присъствието на министрите Лиляна Павлова и Десислава   
Атанасова, зам. кметът на Община Котел Детелина Адамова 

подписва договора за изпълнение на проекта.

Този документ е създаден в изпълнение на договор № BG161PO001/4.1-05/2011/010 за безвъзмездна финансова помощ в рамките на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в подкрепа на създаване на медицински център в Обшина 
Котел” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/4.1-05/2011 “Подкрепаза реконструкция / обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали ”, който 
се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публика-

цията се носи от Община Котел и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

Р Е Ш Е Н И Е   № 278   30.04.2013 г.      
    

За разрешение на изработване на подробен устройствен 
план за имот 044009 в землището на с.Градец с цел 
промяна на предназначението на земеделска земя 
за неземеделски нужди. Общински  съвет Котел на 
основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка 
с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията  

Р Е Ш И :
1. Разрешава изработване на подробен устройствен 
план за имот 044009 в землището на с.Градец с цел 
промяна на предназначението на земеделска земя за 
предприятие за рязане, профилиране и обработка на 

строителни и декоративни скални материали.

2. Одобрява  задание за проектиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ ХР.ЧОЛАКОВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 282  30.04.2013 г.  
    

За искане за изработване на проект за ПУП - ПЗ /План за 
застрояване/ за ПИ с идентификатор 87031.503.668  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.109, ал.1, т.3 и 

ал.2 от Закона за устройство на територията

  Р Е Ш И :
Разрешава да се възложи изработването на проект за 
подробен устройствен план в обхват: план за застрояване 
за поземлен имот с идентификатор 87031.503.668  
по КК на с. Ябланово, общ.Котел с цел промяна на 
предназначението на земеделска земя, в съответствие 
със задание от възложителя и съгласно заявление вх.№ 

94И-215-5/28.03.2013 год.от Исмаил Айдън Садък..

Проекта подлежи на обявяване по реда на чл.128, ал.3 
и 5. Проекта 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

Общински съвет - Котел обявява 
следните решения по чл. 124 и 

124а от Закона за устройство на 
територията: Решение № 278 и 282 

от 30.04.2013 година



  Зарадван от възстановеното издаване 
на в-к „Котленски край”, в писмо до 
редакцията ни, редовният читател      

проф. Симеон Стойнов изпраща 
интересен материал за котленеца 
Кръстьо Мирски. Професорът също 
е родом от нашия град и е един от 
създателите на Минно-геоложкия 

университет. През 1953г. създава 
катедра „Минералогия и петрография”. 
Автор е на редица учебници и учебни 
пособия. Освен професионалните си 
ангажименти, той е краевед и ревностен 
пазител на българската история.

   Кръстьо Мирски е един от последните 
възрожденци преди Освобождението 
и един от първите строители на нова 
България.  Роден е през 1852 година в 
Котел. Баща му е абаджия и притежава 
дюкян в Тулча. Негов брат е известният 
Стефан Изворски, а майка му Тодора 
(Тоша) е сестра на Гавраил Кръстевич. 

   Още като ученик в Котел Кръстьо 
Мирски показва своето ученолюбие, 
като изучава и ползва гръцки и френски 
езици, българска граматика и катехизис. 
За неговите знания спомага и високото 
ниво, на което се намира учебното 
дело в Котел със своите много добри 
учители.  Тук той прави и първите си 
опити за книжовна дейност. Запазен е 
негов ръкопис със заглавие „Църковна 
история” от 1861 година – когато е 
само на 11 г. След като завършва 5 – 
годишния курс на обучение заминава 

при по-големия си брат в Тулча. Учи в 
земеделско училище в Табор, Чехия, 
което завършва с отличие – втори от 29 
ученици. 

   Книжовническата дейност на 
Кръстьо започва в Табор. Оттам той 
изпраща статии по стопански, научни 
и културни въпроси в български 

вестници и списания, които излизат в 
Цариград, Букурещ и Белград.  В края 
на лятото на 1874г. напуска Табор и 
се отправя към родината. Посещението 
на родния град оставя противоречиви 
впечатления в него. Градът продължава 
да бъде образцово селище, но липсва 
достатъчно сговорчивост между 
населението и управниците им.  
Избира да започне работа в Тулча – 
град с космополитен облик, в който 
преобладава българското население. 
През 1877г. Кръстьо посещава Браила, 
където е приет за член на „Българското 
книжовно дружество”.  На 19 март 1911г. 
дружеството се преименува в Българска 
академия на науките и той става един от 
първите й членове. 

   Кръстьо Мирски два пъти е кмет 
на Варна. Създава правилници за 
вътрешния ред на варненската община, 
за проституцията, за хлебарите, за 
Общинска библиотека и др. Големи са 
заслугите му за културното развитие на 
града – основани са градска библиотека, 
читалища, училища, учреден е и 
градски и общински музей, подпомага 
се музикалното дело в града, започва 
издаването на „Варненски общински 
вестник” (К. Мирски става негов главен 
редактор).

    В 4ч. сутринта на 7 май 1920г. 
Кръстьо Мирски почива. 

По предложение на кмета на община 
Котел и във връзка с отбелязването на 
200 години от смъртта на Софроний 
Врачански се предвижда проектирането 
и изграждането на молитвен кът в 
Пантеона на Г. С. Раковски. Идеята е 
възприета и от Фондация за християнска 
култура и изкуство „Никола Фичев – 
Захарий Зограф”, която се е съгласила 
да поеме ангажимент за съдействие и 
помощ в събиранията на средствата. 
Тя е възложила изготвянето на  идеен 
проект за изграждането на параклиса на 
архитект Димитър Кръстев. Фондацията 
ще открие и дарителска сметка, за да 
подпомогне реализирането на идеята. 
Предвижда се да бъде донесена и пръст 
от гроба на Софроний, която да се 
постави в темелите на сградата.

   На 14 април в изложбената зала на 
пантеона архитект Стефан Стамов разкри 
подробности около изграждането на 
параклиса: „Искаме да открием още 
една зала в тази сграда. Тя ще бъде 
в съседство до саркофага на Раковски, 
като стената, която го разделя ще 
бъде съборена. На това място ще бъде 
изградена абсида в полукръгла форма, 
а средата й ще бъде прорязана от кръст. 
В дъното на самата зала художници 
ще изобразят петима светци – войни. 
Тава ще бъдат св. Георги, св. Димитър, 
архангел Михаил, св. Тудор и св. Тодор 
Стратилат. На тавана ще се изрисува 
купол, в който ще бъде вписан образът 
на Христос Пантократор. Това дело ще 
се извърши съвместно с Исторически 
музей – Котел и община Котел”.

 Запознати със строежа на 
емблематичната за котленци сграда 
припомнят, че има разминавания 
между първоначалните намерения 
и крайния резултат . „Знам, че при 
строежа на пантеона е имало идея в 
отделно помещение да бъде поставено 
сърцето на д-р П. Берон. В тази зала 
акцентът е трябвало да бъде върху 
автора на „Рибния буквар”. Има 
много неточности по изпълнението на 
проекта, защото сградата е замислена 
по различен начин”, разказа директорът 
на Исторически музей – Котел Пламен 
Мерджанов. 

   Сред котленската общественост 
възникна дискусия за материалите, 
които ще се използват в строителството 
на молитвения кът. „Има два варианта 
за направата на параклиса, които 
се коментираха при срещите ни с 
архитектите. Това са с итонг или 
тухли. Специалистите обясниха, че 
гипсокартонът е по-подходящ, защото 
се е доказал като добър материал в 
последните години. Работата вече щеше 
да е започнала, ако не бяха дошли 
групите с австрийски туристи. Това 
трябваше да се случи в началото на май”, 
разкри подробности Мерджанов.

    На предизборно посещение, когато 
групата на ПП ГРЕБ посети пантеона, 
за да почете паметта на Раковски, 
темата коментира и излезлия в отпуск 

областен управител и кандидат за 
народен представител Марин Кавръков: 
„Град Котел с основание може да бъде 
горд, защото няма друг град, който да 
е дал толкова велики имена в историята 
на нашата държава. През 2013г. се 
навършват 200 години от рождението на 
Софроний Врачански. Предполагам, че на 
честванията ще присъства и президентът 

на републиката. Предвидени са доста 
неща. Има проект, който не е лош - в 
нишата, която е в залата на пантеона 
да се оформи нещо като параклис. Това 
трябва да бъде направено стилно и по 
начина, по който е проектирана цялата 
сграда. Когато пантеонът е правен през 
1981 година, религията не е била на 
мода и на почит, както е сега. Това е 
причината да не е предвидено и такова 
място, а би трябвало, тъй като тук няма 
само революционери, а будители и 
просветители, които са били свещеници 
и дълбоко вярващи хора. Сега тази 
грешка може да се поправи по този 
паметен повод. Искам внимателно да 
видите проекта, защото имам някои 
забележки, но когато аз ги отбележа, 
ще ме обвинят, че не харесвам работата 
на велики художници и архитекти. 
Нека котленската общественост си каже 
думата. Предвидено е да се създаде 
стена с процеп, в който да се постави 
кръст около 1,80 м. на 80 см. Зад него 
трябва да се създаде нещо като параклис 
в леко овална форма, в който да бъдат 
изографисани българските светци, 
защото светците са хора, които са били 
живи и затова са станали такива. Не 
знам кой е мислил цялата тази история, 
но за съжаление искат това да се 
направи от гипсокартон . Той няма да 
изтрае една година. Тук има влага. От 
нашето дихание тя се кондензира по 
стените. Нека да настояваме този проект 
да се направи от по-стабилен материал, 
за да не гледаме след време как се 
лющи.  Аз ще искам подкрепа и партия 
ГЕРБ ще подпомогне финансово това 
мероприятие. Нека да е малко по-скъпо, 
но да остане за вековете. Надявам се, че 
параклисът и пантеонът ще останат за 
векове и ще красят вашия хубав град”.

   За бъде изпълнен идейният 
проект за строителни и художествени 
работи са необходими средства. 
Всички родолюбиви българи, бизнес 
организации и цялата българска 
общественост, които са съпричастни 
към тази благотворителна идея, 
могат да направят дарителски жест и 

добротворство, за да бъде осъществена 
тази идея! Даренията могат да се 
направят на адрес:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,  
клон Батемберг, София   

в лева:
BG53UNCR96601020052211                     

BIC: UNCRBGSF   или в офиса 
на Фондация за християнска 

архитектура и изкуство 
„Никола Фичев – Захарий 
Зограф”: София, 1504, ул. 

„Кракра” 11
   Събраните средства под строг контрол 

ще бъдат вложени за проектиране, 
изграждане и стенописване на 
молитвения кът в Пантеона на Раковски.
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Котел осиротя. Отиде си учителят, 
треньорът и поетът Пенчо Чапанов! 
Последните му години бяха доста 
мъчителни, но това не му попречи да 
продължи да се труди почти денонощно. 
С тънкото си перо успя да възпее китното 
селце Медвен, родния ни град Котел 
и редица личности, които ще останат 
завинаги в историята, за да се учат и 
възхищават от тях бъдещите поколения. 
Не е за вярване, че непримиримият 
към несправедливостите творец вече 
не съществува. За съжаление срещу 
СЪДБАТА – идеща и от душевността, и 
от небесните селения,  от Вселенската 
субстанция, човек е безсилен и 
несъзнателно се покорява на дълбокия й 
неотразим зов!

   Пенчо Чапанов си отива със завидно 
достойнство. Наследството, което 
ни оставя, тоест творчеството му е 
достатъчно, за да го обезсмърти. 

   Поклон пред светлата му памет!
   Скъпи приятельо, годините неусетно 

минават, остават само спомените, за да 
ни напомнят за ония мигове, които няма 
да се върнат никога вече! 

   С тези думи местният изследовател на 
живота и делото на Васил Левски - Съби 
Милев се прости с Пенчо Чапанов пред 
събралите се опечалени.

IN MEMORIAM

именит котленец два мандата кмет 
на  варна. озаптява с наредби произвола 
на проституцията и въежда правила за 

хигиената при хлебарите

с блАгословиятА нА прАвослАвнАтА църквА до съркофАгА нА георги 
стойков рАковски ще зАпочне изгрАждАнето нА молитвен кът

1891 г.  Кръстьо Мирски със 
съпругата си Стефания.

Директорът на ИМ-Котел Пламен Мерджанов 
показва  архитектурния план на  молитвения кът. 



   Трудовият си стаж започнах в далеч-
ната 1971 година. Преминах през всич-

ките отдели – планов отдел, счетовод-
ството и  ТРЗ. Бях шест години главен 
счетоводител в кооперацията, обеди-
няваща осем кооперации и 26 населени 
места. От 1993 година съм неин предсе-
дател, като се обслужват две населени 
места – Котел и Медвен. Поех коопе-
рацията в много труден за нея момент 
– финансово тя беше срината до основи 
и никой не искаше да поеме управле-
нието й. Към 31 декември  1992 година 
загубата й възлизаше на 695 хил. лв., 
имаше заем към БНБ за 894 хил. лв., към 
Централен фонд РТУ –ЦКС за строежи 
459 хил. лв., 532 хил. лв. вземания от 

начети и клиенти, 82 хил. от материал-
но отговорни лица, несъбрани арендни 
вноски за дадени обекти – 39 хил. През 
1992г. беше съставен акт за начет за 80 
хил. – 46 хил. главница и 34 хил. лихви 
за невнесени осигуровки от арендато-
ри, които чрез кооперацията по закон 
трябваше да си ги внесат чрез коопе-
рацията. Арендатори на наши обекти 
дължаха: М.Р. и Й.Д. – 21 хил. лв. за бар 
„Диавена”, С. Л.  и М.И. за „Гроша” – 15 
хил., С. Т. за „Диавена” – 15 хил. 

   В тези тежки времена на работещите 
в кооперацията се начисляваха заплати, 
но заради задълженията получавахме 
скромен аванс, колкото да преживява-
ме. Имаше и периоди, когато не полу-
чавахме нищо. Нямаше пари и за дърва 
за печене на хляба. Ровехме изрезки в 
снега пред работилницата на горското 
стопанство. Нямахме средства за браш-
но и вземахме пари от кого ли не – от 
Атанас Батанов, от пенсиите на наши-
те родители. Хлебарите не идваха на 
работа, защото не получаваха запла-
ти. Работеше само майсторът Илия 
Паренков, които ми се обаждаше, за 
да каже, че колегите му не са отишли 
на работното си място. Събирах Нела, 
Николина, Стефана, Виолета, Енчо, 
Тодор и др., за да месим хляб. През 
нощта правехме това, а през деня същи-
те хора продаваха в магазините.

   От 1993 до 1995 година се опитва-
хме да пререгистрираме кооперацията 
с новото ръководство, но не можехме, 
защото нямаше регистрация от преди 
47 години, когато се е водила като все-
странна кооперация „Г.С. Раковски”. 
Водеха се дела, а ние не можехме да 

я представляваме. За хотел „Балкан” 
водихме дело с общината четири годи-
ни. Платихме старите задължения, 
регистрирахме кооперацията и дойде 
1997 година. Вечер правехме ревизии 
и изравнявахме цените с тези в скла-
довете. През деня продавахме и щом 
усетехме, че някоя стока е особено 
предпочитана я прибирахме в склада. 
Информация получавахме от складове-
те и коригирахме нашите цени, защо-
то продадената през деня стока за 100 
лева на следващия ден ставаше за 200 
и повече. За пример ще дам солта. 
Докато я гледахме в склада на 300 лева, 
тя скочи на 600. Не затворихме мага-
зините, както направиха много наши 
колеги и се преборихме с ценовия шок, 
защото ако бяхме затворили щяхме да 
умрем. Кой откъдето можеше водеше 
дела с кооперацията, защото знаеше, 
че тя няма доказана собственост. От 
25 сгради само шест имаха нотариални 
актове, от които три бяха на коопера-
цията в Медвен. Какво направихме за 
начало? Доказахме собствеността, за 
което през годините платихме 27 хил. 
лв. Сега за всички сгради имаме нотари-
ални актове. Изказвам благодарностите 
си на всички свидетели по делата, които 
помогнаха да се докаже собствеността. 
Започнахме да мислим и за поддръж-
ка на материалната база. За последни-
те десет години извършихме основни 
ремонти за 397 хил.лв. 

   Какво ни предстои? Предстоят ремон-
ти и преустройства на магазини – на 
магазин „Галата” в Котел и ремонтира-
не покривите на „Диавена” и магазин 
в Медвен. През всичките тези години 
работих и успях. Горда и удовлетворена 
съм от постигнатото до този момент. 
То е плод на моя труд, на работещи-
те в кооперацията и на управителния 
съвет. Това ме радва! Не мога да не 

изпитвам удоволствие сутрин, когато 
влизам в новата и приветлива сграда на 
администрацията, когато видя от далеч 
лъскавата сграда на хлебокомбината, 
новата ограда и как блести от чистота 
вътре. Изпитвам удоволствие да вляза в 
магазин с много и нови хладилни съоръ-
жения, нови рафтове и пълен със стока, 
а не както през 90-те да има само сол 
и клиентите да искат да ги напълним 
витрините. В началото бях уплашена, 
защото никой не искаше да поеме коо-
перацията в това й състояние. Успяха 
да придумат мен. Мислех, че ще остана 
в богатата й историята единствено като 
ликвидатор. Благодарна съм на помо-
щта и насърченията, които получавах от 
Илия Бояджиев. Той с дни стоеше до нас, 
дори когато бяхме в Държавен архив. 
Не мога да не благодаря и на управител-
ните съвети през годините. Това бяха 
знаещи и можещи хора. Решенията, 
които сме вземали са били в правилна 
посока. Имало е и грешни – като да не се 
доставя хляб в частни магазини, да не се 
отдават обекти под наем на конкурен-
цията, но всичко се коригира впослед-
ствие. Преди да взема решение да се 
оттегля от този пост, искам да направя 
още едно голямо нещо за кооперацията. 
Искам да видя осъществен замисълът 
на управителния съвет за кооперативен 
магазин от веригата „КООП”, който да 
бъде на самообслужване и да е заре-
ден със стоки, носещи марката „КООП”. 
Надявам се с ваша помощ да осъществя 
това намерение. Колективът ни е силен 
и вярва в това, което прави. На негово-
то трудолюбие и всеотдайност дължим 
постигнатото през годините, в които сте 
с мен. Вярвам, че няма да ме изостави-
те, защото това, което правим не е само 
за нас, а и за поколенията след нас! 
Вярвам на служителите така, както и те 
повярваха в мен! 

стр. 7      Котленски край април  2013

Преди да се оттегля,ще осъществя 
замисълa за откриване на магазин на 

самобслужване с марката “КООП”в Котел

   За периода януари – декем-
ври 2012 година, отчетохме 
общо приходи в размер на 
1026000 лв. През последните 
години наблюдаваме положи-
телна тенденция в увеличение 
на приходите от хлебопроиз-
водство, които за годината са 
на стойност 190000 лв. и това 
е 3% ръст на приходите спря-
мо 2011 година. Приходите от 
търговска дейност са 735000 лв. 
Запазена е структурата на фор-
миране на приходите, като при-
ходите от стопански дейности 

на кооперацията представля-
ват 90% от общите й приходи.

Работейки в сложна иконо-
мическа обстановка приклю-
чихме годината с положителен 
финансов резултат – печалба. 
Нямаме стари задължения, 
нямаме запори, не погасяваме 
кредити, а задълженията които 
имаме са с ненастъпил срок на 
плащане. Собственият капитал 
на кооперацията е в размер на 
222000 лв., като от него само 
7000 лв. са дялов капитал на 
член-кооператори, а 215000 лв. 
е капитал, собственост на коо-
перацията, който е натрупан в 
годините само от отчисления 

от печалбата. Този капитал оси-
гурява напълно финансовата 
ни независимост. През всички-
те тези години кооперацията 
не е допускала да работи под 
тежестта на банкови кредити 
и да плаща непосилни лихви. 
Наред със собствения капитал, 
разполагаме и с добри матери-
ални запаси. В края на отчетния 
период те възлизат на 37000 
лв.: 19000 лв. стоки в търгови-
ята на дребно и 18000 лв. суро-
вини и материали, като цифри 
тези запаси не са големи, но 

са напълно достатъчни за нор-
мално осъществяване на сто-
панската ни дейност. В минало-
то кооперацията ни развиваше 
широк спектър от дейности – 
търговия, обществено хранене, 
изкупуване, производство на 
хляб, закуски, сладки, газира-
ни напитки, боза и други дей-
ности, но в годините на прехо-
да те се ограничиха до търго-
вия на дребно и производство 
на хляб. Това са двете направ-
ления в които сме насочили 
усилия и средства, и на които 
разчитаме за в бъдеще. През 
годината работихме усилено не 
да увеличим, а да запазим вече 

постигнатото. Повишихме рав-
нището на търговско обслуж-
ване, стремяхме се да задър-
жим клиентите, като не пре-
късваме доставки на стоки и ги 
предлагаме на по-ниски цени. 
Зареждането на магазините е 
ежедневно, като всички храни-
телни и нехранителни стоки се 
доставят на място на отсрочено 
плащане от 3 до 10 дни. Няма 
наложено ограничение на дос-
тавките, а честото зареждане 
със стоки, както и уговорката 
с доставчиците за подмяна на 
стоки с изтичащ срок на год-
ност освободи кооперацията от 
допълнителни разходи за брак. 

   Хлебопроизводството е дру-
гата дейност, която съсредото-
чава в себе си много усилия 
и ресурси. Тя е традиционната  
дейност на кооперацията и оси-
гурява голяма част от приходи-
те в търговията на дребно. В 
условията на ценови дъмпинг 
и голяма конкуренция, успяхме 
да произведем 184 тона хляб, 
който донесе на кооперацията 
приходи за 190000 лв., срав-
нени с 2011 година това са 4 
тона в повече и 5000 лв. повече 
приходи. Хлябът, който пред-
лагаме е изцяло ръчно произ-
водство и е с високо качест-
во, което се постига с качест-
вени суровини и материали. 
Основната суровина – брашно-
то, закупуваме от „Мелинвест” 
гр. Сливен. Това е мелница с 
дългогодишни традиции и е 
трайно установена на пазара, 
но цените на брашната са с 30 
лв. по-скъпи от тези, които ни 
предлагат другите мелници. 
Естествено това дава отраже-
ние на крайния резултат от 
тази дейност. Кооперативният 
хляб се произвежда по стария 
стандарт – брашно, мая, сол и 

вода, без всякакви подобрите-
ли и консерванти. Освен коо-
перативните магазини с хляб 
зареждаме почти всички частни 
фирми в града. През отчетна-
та година окончателно завър-
шихме започнатата през 2006 
година поетапна реконструк-
ция на фурната за хляб. Тя е 
съобразена с всички европей-
ски изисквания и Закона за хра-
ните. За периода 2006 – 2012 
година вложените средства за 
тази реконструкция възлизат 
на 143000 лв., като от тях 87000 
лв. са ремонтни работи и 56000 
лв. са за машини и съоръжения.

Вече трета година коопераци-
ята ни е домакин на ЦКС по обу-
чение на хлебопроизводители 
от три области – Бургас, Ямбол 
и Сливен. Производството и 
реализацията на хляб в услови-
ята на безконтролна конкурен-
ция е труден процес. Докато в 
миналото тази дейност е оси-
гурявала повече от 50% от при-
ходите в търговията, днес те са 
10-12% и независимо от това, 

че формира малки приходи, тя 
носи положителни финансови 
резултати за кооперацията. 
Анализирайки внимателно дей-
ността на кооперацията през 
последните четири години и 
отчитайки безпристрастно раз-
витието й за периода 2009-2012, 
можем да кажем, че сме постиг-
нали един стабилен икономи-
чески и финансов растеж 
при условия на тежка 
пазарна среда. Години 
наред кооперацията ни 
е водеща в системата на 
РКС гр. Сливен, не само 
по отчетна печалба, но 
и с реализираните при-

ходи. За периода 2009-2012 
година са направени разхо-
ди за инвестиции в размер на 
123000 лв., като 17000 лв. от 
тях са инвестирани в машини 
и съоръжения и 106000 лв. са 
похарчени за ремонтни работи. 
Основните цели на ръковод-
ството са постигнати, а те бяха:

- ефективна стопанска поли-
тика, отговаряща на предизви-
кателствата на времето;

- запазване на финансовата 
стабилност на кооперацията;

- запазване на постигнатото 
дотук;

- увеличаване на оборотните 
средства;

- узаконяване на собственост-
та на кооперацията и обновява-
не на сградния фонд.

   ПК „Г.С. Раковски” стабилно 
е заела своето място в живо-
та на хората, но това не носи 
спокойствие, защото динами-
ката на днешното време може 
да ни поднесе изненади. Тя е 
една от най-стабилните коопе-
рации в нашия съюз. Класирана 

е между 50-те кооперации в 
системата на ЦКС по резултати 
от стопанска дейност. Нямаме 
стари задължения, не дъл-
жим пари никому, редовно и 
по график плащаме заплати. 
Работното време е регламен-
тирано съгласно КТ и се спазва 
стриктно, работата по празни-
ците се възмездява парично. 

   Редактори  
в-к “Котленски край”

инж. Валентин Русев 
Недко Косев

IT консултант Йордан Даракчиев    
Печат “Светлина” АД - гр. Ямбол

Делегатите на отчетно-изборното събрание на ПК „Г. С. Раковски” 
за пореден път преизбраха за свой председател Събка Жечева



Оранжевото превзе Котел
 от стр 1  Холандецът за поре-

ден път ни провокира с орга-
низирането на „Оранжев ден”, 
който определи като “Ден от 
хората за хората”,ден на сво-
бода, веселие, игри, музика, 
изкуство и oранжево!

  Приготовленията за празника 
започнаха преди определената 
дата. За тези, които нямаха в 
гардероба си оранжеви дрехи в  
залата на Младежкия дом, бяха 
раздадени различни аксесоари 
в подходящия цвят. Главната 
улица също беше украсена. 

    За всички, които посе-
тиха центъра на града на 30 
април имаше различни изне-
нади. За най-малките бяха 
организирани игри с награди, 
имаше конкурс „Мис и Мистър 
Оранжеви”, всеки можеше да 
излезе да свири и танцува или 
да продава на улицата каквото 
пожелае на символична цена. В 
Младежкия дом се организира 
изложба на тема „Оранжевото 
– свобода и щастие”, а учени-
ци от гимназията направиха 
кулинарна изложба в ресто-
рант „Кристал”, където може-
ше да се гледа и коронацията 
на новия холандски крал. 

   За „Котленски край” Якоб 
ван Бейлен разказа защо 
холандците празнуват на тази 
дата: „От дълги години има 
традиция в Холандия на праз-
ници всички да се обличаме в 
оранжево. Тя идва от кралската 
фамилия Вилем, която в превод 
означава оранжев. Празникът 
на 30 април се прави от хора-
та за хората. Това е рождения  
ден на нашата кралица. Нека 
поне за един ден в Котел да 
забравим грижите и да се заба-
вляваме и посмеем. Нека да 
махнем сивите и тъмните дрехи 

и да се облечем в оранжево!”  
За по-мнителната и скептична 
част от котленската общест-
веност той разкри и каква е 
неговата „печалба”:  „Загубих 
2000 лева за организация-
та и две-три седмици време. 
Въпреки това искам да подаря 
на Котел, в който живея вече 
6 години, ден на позитивност 
и нова надежда!” Тази година 
30-април беше по-специален и 
за самите холандци. 46-годиш-
ния Вилем- Александър стана 
първия крал на Холандия от 
123 години насам и най-мла-
дия монарх в Европа. Синът на 
досегашната кралица Беатрикс 
пое короната в Амстердам, 
след като майка му абдикира в 
негова полза след 33 години на 
трона. Празненствата по слу-
чай интронизацията на новия 
монарх дадоха на близо 17-те 
милиона холандци повод за 
всенародни тържества. 
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Холандските “домакини” устроиха незабравима забава за котленските деца. 

Секунди след коронясването на победителите                
в конкурса „Мис и Мистър Оранжеви”

Ученици от професионалната паралелка Кулинар-
сервитьор на СОУ „Г. С. Раковски” приготвиха 

оранжеви специалитети.

Преподавателите сем. Кисьови и танцьорите от осми клас на НУФИ 
„Филип Кутев” станаха лауреати на конкурса „Златна гега” 2013.

Отборът на ОУ “Н. Й. Вапцаров”  с. Ябланово спечели II-ро 
място на общинския крос “Раковски”, на който участва и 

победи отбор от ПГИ “Раковски” гр. Ямбол.

Под надслов „Различни, но заедно” село Филаретово 
отпразнува своя селски събор. Децата от местния 
фолклорен състав зарадваха стотиците завърнали 

се от чужбина в бащиния дом.

Служителите на Природонаучен музей – Котел за пореден път се 
включиха активно в кампанията да „Да изчистим България за един ден”.


