
Очаквано или не къща рухна до 
основи. Споделящият „покрива” 
си със стадо кози остана невредим 
изпод руините тухли, кирпич, дъски и 
натурии. Останалият без дом е известен 
с прякорите Джери Слънцето и Митьо 
Трудолюбието. Той твърди, че те са 
измислени и наложени в обръщение 
от бившата Държавна сигурност, 
за да бъде демонизиран пред 
обществото и да го представят като 
капиталистически дегенерат, символ 
на пословичен мързел и некадърност. 
Димитър Димитров твърди, че е жертва 
на имотната мафия, че притежава 

несметно богатство в  курортно селище 
Свети Влас и чужбина, като единствен  
наследник на изключително заможен 
роднина. До този момент Джери 
живееше в бащината си къща, която 
само до преди няколко дена се 
бореше със законите на гравитацията 
и стоически удържаше на злостните 
погледи и хилядите коментари на 
минувачите. Всички те се питаха кога 
и как тя ще се срути, и ще успее ли 
Митьо да оцелее под останките й. 

   Независимо дали е взривена или 
е паднала сама, наподобяващата на 
козарник къща вече е само купчина 

кирпич, керемиди и гнили дъски. 
   Убеден, че е жертва на атентат и 

контролиран взрив, Джери не пожела 
да разчисти пътя и улицата, защото 
под развалините все още можело да 
има „неексплоадирали детонатори 
и взривни заряди”. Успял да оцелее 
след грубия опит за ликвидирането 
му, Димитров продължава да се бори 
с измамниците от черноморската 
мафия, надявайки се да получи 
бленуваното наследство то 15 млн. 
лева. Единствено за „Котленски 
край”, Димитров сподели своето 
„Житие и страдание грешнаго Джери”.

   Докарана до състояние на клинична 
смърт, изстрадала, болна и немощна, 
клетата ни общинска болница не нами-
ра покой дори и на смъртния си одър. 
Като свирепи лешояди, отброяващи 
последните сърдечни тонове на вече 
разделящото се със съдържание поня-
тие МБАЛ, съдия-изпълнители, бирни-

ци, кредитори и всякакви физически и 
юридически люде,  фирми и организа-
ции се редят и пререждат, за да може 
кой и колкото може да вземе „полага-
щото му се” или нещо от малкото оста-
нало скромно имущество. Доведена 
до състояние на финансова несъстоя-
телност, въпреки неистовите усилия 

на общината ни, болницата не успя 
да бъде реанимирана чрез солидни-
те финансови инжекции в последните 
няколко години и беше скоропостижно 
евтанизирана. Всичко рухна и остана 
само споменът за дългове. Останалото 
е част от една вехта история, която 
бабите ще разказват .
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ТВ екип на Бареков от NEWS7 разследва в Котел 
как се разпродава имуществото на болницата

Възможен ли е  сбор в 
с. Градец без боища???            

Над 10 тона бира се   
изпиват на 2-ри август!

ВЗРИВИХА ДЖЕРИ СЛЪНЦЕТО ОТ КОТЕЛ??? 
"ИМАМ НАСЛЕДСТВО ЗА 15 МЛН. ЛВ. НА СВЕТИ ВЛАС!                                     
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Цветан Цветанов и 
Десислава Танева откриха 
ремонтиран от ГЕРБ Клуб 
на инвалида в с. Жеравна

87 момченца бяха 
ритуално обрязани по 

време на традиционния  
сюнет в  с. Малко село

За Йовков, Жеравна и 
още нещо. Белетристът 
Атанас Цонков пред в-к 
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от стр.1 Ще разказват как в 
„Котела града голяма”  едно 
време е имало болница, родил-
но, как доктор Дралчев правел 
операции , „лекували хората, 
за здравето им се грижели”.

   Днес МБАЛ не съществува, 
но борчовете й са живи, тег-
нещи като дамоклев меч над 
изпокрилите се и повярвали 
се знайни и незнайни, волни и 
неволни гробокопачи, които се 
надяват, че времето би изтрило 
отговорностите им за безслав-
ното ликвидиране на котлен-
ската болница. Обезверен и 
докаран до състояние на удав-
ници, търсещи спасение в илю-
зорна сламка, част от меди-
цинския персонал останал на 
работа в разкритото отделение 
– филиал на сливенската бол-
ница „Селимиски“,  завика в 
града на Раковски не главния 
прокурор, а екип журналисти 
от телевизията на Бареков, с 
надеждата да разследват золу-
мите в здравното заведение, 
на което както самите те твър-
дят  „са най-големият кредитор 
на болницата,  по смисъла на 
това, че дълги години работят 
за жълти стотинки с надеждата 
някой ден да си получат зара-
ботените заплати“.  А защото 
болницата е задлъжняла и на 
планети от съседната слънчева 
система, за да се върне друг 
борч на някого? Съдия- изпъл-
нител разпродава имущество, в 
това число медицинско оборуд-
ване, дори и рентген! Загрижен 
за случващото се и съмнявай-
ки се в справедливостта на 
провеждащите се процедури, 
медицинският персонал поста-
вя закъснели въпроси, на които 
едва ли би отговорил и армен-
ския поп. Екипът на предава-
нето „Граждански контрол“ от 
телевизия  NEWS7  недоумява-
ше и често повтаряше въпро-
сите, невярвайки на чутото от 
хората: какво се е случвало с 
управлението на тази болни-
ца. Въпроси и факти, които 
дотолкова станаха имплицит-
ни, че влязохме в режим на 
изчакване,смирено чакащи до  
деня на катастрофалното сри-
ване. В. „Котленски край” Ви 
представя репортаж от деня в 
който работници и журналисти 
бяха по петите на една прода-
дена лаборатория и рентген, 
очакващ своя купувач.

Иван Сербезов: „Тук съм, 
защото искам парите, които 
бяха предназначени за бол-
ницата, но ги откраднаха, да 
бъдат възстановени. Ако не го 
направят виновните трябва да 
отидат в  затвора! Искам да има 
рентген и лекари в болницата!”

Златка Пенева: „Събраха 
се само 50 човека. Щом хора-

та не се интересуват, значи си 
заслужават болницата да бъде 
закрита! Аз съм работила в това 
здравно заведение и ме боли 
за него! Нямаме рентген, не 
могат да се правят и изслед-
вания. Знам, че на общинско 
ниво болницата е закрита. На 
д-р Йорданов обаче все още 
му се начислява заплата от 600 
лв., а в същото време работи 
и в Омуртаг. Чух, че е оста-
вен като ликвидатор. Когато 

е направен търг за лаборато-
рията, Йорданов е казал за 
него само на приближените си 
като Пенка Сойтариева, чиято 
дъщеря е лаборант в Ямбол. 
Така в крайна сметка тя печели 
търга за цена от 7 хил. лева. 
За случилото се не е уведомен 
и управителя на болницата в 
Сливен, която пое управлени-
ето, след като се създаде нов 
медицински център. Можеше 
и жителите на града да купят 
апаратурата и после тя да бъде 
дарена на болницата, защото 
всички котленци сме засег-
нати от тези действия. Оказа 
се, че Йорданов не е плащал 
и осигуровки на служители-
те, докато той е взимал около 
три хиляди лева от болницата 
и две хиляди от медицинския 
център. Говори се, че има да 
получава още около 60-70 хил. 
лева заплати. Парите от вза-
имоспамагателната каса също 
изчезнаха. Искам да попитам 
къде отидоха? През изминали-
те години никой не се погрижи 
докторите да бъдат устроени 
с жилища. За периода, когато 
Йорданов е начело на болница-
та дългът от 120 хил. нарасна до 
800 хил. лева. Само общината е 
подпомогнала болницата с над 
300 хил.! Беше наета и частна 
фирма да води счетоводството 
и веднага след това паднаха 
заплатите на служителите”.

Господин Деливичев: „От 
24 години работя в болница-
та. Сега съм техническа под-

дръжка към отделението по 
вътрешни болести. На обяве-
ните от Йорданов търгове дой-
доха двама участници, които 
купиха апаратите на лаборато-
рията. Мисля, че и други може-
ха да спечелят наддаването. 
Спечелилите са първи братов-
чеди и има конфликт на интере-
си. Първоначалната цена беше 
за осем хиляди лева, апарату-
рата се продаде за шест хиляди. 
Не мога да кажа колко точно 
трябва да струва  – имаше апа-
рат от 1986 година, но имаше 
и по-нови: от 2007г. От седми 
януари ние реално нямаме 
болница. След това се направи 
всичко възможно, за да се обе-
диним и да имаме медицинско 
обслужване. Сега проблемът е с 
доболничната помощ, т.е. къде 
хората ще могат да си направят 
една снимка или изследване. 
Оказва се, че дори човек да е 
здравно осигурен той трябва да 
влезе като пациент в болница-
та, за да може да му се пуснат 
изследвания. Това е парадокс!”

Пенка Ванишева:       
„Аз съм бивша касиерка на 

Многопрофилна болница 
– Котел. От месец  юни 2010 
година персоналът започна да 
получава 60% от заплатите си. 
Това продължи до 7 януари 
тази година, т.е. до закрива-
не на отделението. Имало е и 
месеци, когато сме взимали по 
заплати в размер на 150 лева. 
Сега всеки има да получава раз-
лични суми. За мен е ясно, че 
болницата няма да остане, така 
както желаем, но искам да си 
вземем парите, които ни дъл-
жат. Заведохме и спечелихме 
дела, но няма от къде да ми 

платят. Осигуровките ни също 
не са внесени, а са начислени. 
Аз съм служител тук от 28 годи-
ни. До 2010 година сме имали 
трудни моменти и сме излизали 
от тях, но не сме затъвали както 
сега. Вината за това, което се 
случи е на много хора”.

Соня Хубекова: „За този 
търг разбрах съвсем случайно. 
Бях в лабораторията, когато 
влезе една бивша колежка – 
Пенка Сойтариева. Пристигна 

и съдия-изпълнител. След 
известно време се оказа, че 
лабораторията е разпродаде-
на. Заинтересувах се къде е 
била обявена разпродажба-
та, но никъде нямаше изне-
сена информация в местни-
те  медии. Съдия-изпълнител 
беше Радостина Кънева, но и тя 
не ми отговори на въпросите. 
Дадените шест хиляди са много 
малко за подобно оборудване. 
Един нов апарат е около 12 хил. 
лева. Не знам как и кой опре-
дели цените. Преди да се случи 
всичко дойде Мариана Грунова 
и каза, че сумите могат да се 
определят „горе-долу”. 

Петя Събева: „Интересува 
ме кой доведе болницата до 
това положение и кой се грижи 
за образованието в града. 
Трябва да се потърси отговор-
ност на виновните”.

Владимир Мартинов: 
„Това, което се случи с котлен-

ската болница вече се превърна 
в национален проблем. Почти 
няма човек, който да не знае 
какво става с нея вече години 
наред. Борихме се с нейните 
проблеми, но реално не постиг-
нахме нищо. Общината вина-
ги е подпомагала болничното 
заведение. С тези средства са 
се купували медикаменти за 
болните. Състави се комисия, 
за да се разбере как са били 
изразходвани сумите. За голя-
ма част от разходите не можаха 
да ни представят документи. 
Във връзка с тези нередности 

ние сигнализирахме  Агенцията 
за държавен финансов кон-
трол. Тя каза, че ще направи 
справка и ще се самосезира. 
Получихме само едно писмо 
от нея, че е започната провер-
ка. Позицията на общината е, 
че управителят на болницата 
трябва да носи отговорност за 
случващото се. Доколкото знам 
това лечебно заведение все 
още не е закрито и продължава 
да работи. Когато сме канили 
д-р Йорданов да присъства на 
комисиите ни, той не е идвал 
на заседанията. Трябва да се 
направи ревизия на всичко в 
болницата. Не мисля, че ако  
всички активи се разпродадат 
те ще покрият разходите. За 
мен служителите на болница-
та са героите на града, защото 
те дълги години работиха без 
пари и лекуваха хората”.

Анна Милчева: „Ние очак-

ваме Николай Бареков, за да 
разберем как се е провел този 
търг и как ще се разпродава 
останалото от болницата. Не 
знам защо сме се събрали тол-
кова хора. Може другите още 
да спят. Всички са безотговор-
ни. Господ е казал, че какво-
то правителство заслужаваме, 
такова ще ни се даде! Ние сме 

като стадо овце и не приличаме 
на гърците или турците, които 
се вдигат на бунт, за да защитят 
една градинка. Как болни хора 
ще пътуват 75 км. до Сливен, 
за да отидат на рентген? Аз не 
мога да си позволя подобно 
нещо, защото съм безработна 
от десет години! Трябва да се 
направи ревизия на целия пре-
ход в България и да се потърси 
отговорност от незаконно забо-
гателите в страната. За тази 
среща аз разбрах от циганите, 
които метат по улиците. Чух, че 
искали да продават рентгена. 

От известно време не се инте-
ресувам от политика, но искам 
болницата да бъде оставена. 
Знам, че и тази разпродажба ще 
мине като другите неща в съда. 
Рандева все завежда делата 
срещу неизвестен извършител. 
И сега ще стане така! Аз живея 
на село, но съпругът ми е от 
Котел и не искам да емигри-
рам, за да ставам бяла роби-
ня. Нека да ми дадат стаж и 
пенсия, за да си живея тук! 
Ограбиха тая държава както се 
бере липа – изпочупиха й кло-
ните. Законите и конституцията 
трябва да бъдат строго спазва-
ни. За тези неща трябва да взе-
мем пример от нашия голям и 
велик брат – САЩ. И тук трябва 
да имаме две партии, а не 360. 
Сега нашият президент разделя 
нацията. Първанов също беше 
кротък. Трябва да се удари 
по масата и да се спазва кон-
ституцията. Депутатите тряб-
ва да изкарват само по един 
мандат! Не трябваше да пра-
вим Сталинка Георгиева евро-
комисар. Тя дори е с амери-
канско гражданство. Меглена 
Кунева вече ни оправи, след 
като затвори реакторите в 
полза на Франция. За какво 
взима Георгиева 20 хил. евро 
заплата? На Хаити помага, а за 
наводнението в Бисер не напра-
ви нищо. Трябва да се махнем и 
от МВФ. Аз вече се разведох с 
политиката и даже не знам кои 
са министри в момента. Нямам 
им вяра, въпреки, че трябва 
да имаме такава. Но как да го 
сторя, след като Костов все още 
не е в затвора и не си е поне-
съл отговорността? Надявам се 
Сотир Цацаров да си свърши 
работата. Трябва да се изтегли 
незабавно и контингента ни от 
Афганистан! Мога много неща 
да кажа още. Например тоя 
цигански бизнесмен с гъбите 

декларирал ли е печалбите си? 
Този човек има не сто хиляди, а 
сто милиона. Гъбите са нацио-
нално богатство! На мен никой 
не е дошъл да даде и една гъба 
да опитам! Общото между 
всичко това, за което говоря с 
болницата е, че трябва да има 
ревизия. Да вземем японец или 
китаец да ни управлява!

Генчо Попов -Попето: 
„Чух, че Бареков щял да идва в 
Котел и дойдох да се запозная 
с него. Бях на кафе и ми казаха, 
че щял да ни посети,за да прави 
предаване за болницата ни”.
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ЗАКЪСНЯЛ РЕКВИЕМ ЗА ЕДНА РАЗСИПАНА БОЛНИЦА  / РЕПОРТАЖ

Всяка оказана помощ на 
изстрадалия в беда от страна 
на хуманния лекар е акт, който 
заслужава дълбоко уважение и 
сърдечна благодарност. Но има 

случаи, които си заслужават да 
получат и широко обществено 
достояние. Такъв е моят    случай– 
изказвам своята благодарност 
на д-р Румяна Тодорова от 

котленската болница, която 
бе изключително внимателна 
и с висока професионална 
вещина при направения 
преглед. Назначеното лечение 

и лекарствените средства 
спомогна за бързото ми и 
резултатно оздравяване. 

Татяна Цонкова - Сливен

БЛАГОДАРНОСТ



ЗА 15 МЛН. ИМОТНАТА МАФИЯ ОПИТА ДА ЛИКВИДИРА ДЖЕРИ СЛЪНЦЕТО??? / ИНТЕРВЮ
- Г-н Димитров, казвате, 

че къщата е паднала 
след поставянето на 
контролиран взрив?

- Да! Вижте как са наклонени 
гредите. Защо всичко е 
паднало навън към улицата? 
Някой е влязъл и е поставил 
контролиран взрив! Целта 

е била да се отърват от мен, 
защото имам наследство за 
15 мил. лева. Напоследък 
награбих тези, които използват 
имотите ми, но институциите 
в страната и чужбина не са си 
свършили работата. Главният 
прокурор и съдиите тук си 
правят отвод. Искам да си 
взема къщата в Свети Влас и 
това е причината за всичко 
това. Сега тези хора ме следят 
и искат да ми сложат отрова. 
Вече на няколко пъти правиха 
опити да ми съборят къщата, за 
да ме сплашат. Още мирише на 
взривни материали, но никой 
не идва да провери. Обадих се 
и на тел. 112. След експлозията 
видях двама мъже да говорят 
тихо на ъгъла на улицата. 

- Твърдите, че това е 
опит за атентат срещу вас?

- Или е опит за убийство, 
или за сплашване. Какво ще 
ме сплашват? Аз никога не 
съм живял добре! Разбирам 
ги тия работи, защото преди 
много години са ми предлагали 
да започна работа към 
контраразузнаването и в ДС 
в Търговище. Хиляди пъти 
са ме заразявали с вирусни 
пневмонии, с менингококов 
сепсис. Аз обаче оцелях, защото 
ям предимно млечни продукти 
и не се напрягам физически. 
Имах намерение, ако това 
лято ми платят парите, да си 
поръчам една къщичка за 30-40 
хил. лева и да ми я направят 
до ключ. Сигурно знаете за 
тези къщи. Правят ги и ти дават 
ключа, без да си попипнал 
нищо! Аз се пазя от опасни 
вещества. Ако знаеш КГБ 
какви неща има разработени…

- Къде се намирахте, 
когато къщата се срути?

- Бях буден в леглото, защото 
аз ставам рано. Някои парчета 
успяха да ме затиснат, но съм 
корав и успях да се измъкна. 
Къщата падна за секунди. Това 
е взрив! Не може всичко да 
падне току-така, защото лично 
съм ковал гредите с големи 
пирони. По този начин събориха 
и ТПК-то преди години. 
Изнесоха килимите и машините 
оттам и после го взривиха, а 
казаха, че уж паднало само.

- Чухте ли детонаторите? 
- Първо се появи една 

миризма. Явно са пуснали 
някакъв газ, защото са искали 
да ме приспят, но аз се събудих, 
въпреки че цялата улица 
беше обгазена. Има такива 
инхалационни наркотици. 
Сигурно им е бил минал срока, 
защото нищо не ми подейства. 
Всичко стана за секунди – 
краката ми бяха затиснати и 
главата ми потъна в мръсотия. 

- Казват, че животните   могат да 
предусещат бедствията. Козите 
усетиха ли предстоящата беда?

- Има една майка, която 
роди скоро. Тя избяга и 
се спаси. По-късно дълго 
рових, за да спася малкото й.

-Кога смятате, че 
са били поставени 
взривните устройства?

- Няколко дена преди 
всичко това да се случи от 
представители на имотната 
мафия. Целта е да ми вземат 
имота в Свети Влас, който е на 
стойност от 15 мил. лева. Нека 
да дойдат и да разследват. 
Никой обаче не се интересува от 
това, което казвам. Полицията 
дойде и само ме посъветва да 
внимавам, да не бъда затрупан. 
Не идват, защото ченге от 
полицията има да ми връща 
едни 30 лева. Преди време ми 
счупиха две ребра, но всички 
си правят отвод. Скоро подадох 
документи за субсидии. Дадох 
50 лева, но нищо не стана. 
Ходих да си искам парите, но 
и тях не ми върнаха. Преди ми 
откраднаха от къщата бижута 
за 3000 лева, но не се намери 
извършителя. Христов и Янков, 
пожарната, съда – всички се 
занимават с глупости и не се 
интересуват от мен. Този взрив 
е бил подготвян от много време. 
Може да се види какви големи 
пирони съм ковал. Аз живея 
тук и си познавам къщата.

- Имаше предписания, че тя 
е опасна. Дори бяхте заявили, 
че ще се самозапалите, ако 
бъде разрушена. Не беше ли 
въпрос на време тя да падне?

- Не съм казвал, че ще се 
запаля! Аз мога да запаля някого 
или да приложа физическо 
насилие към някои хайдути, 
но няма да се самозапалвам. 
Психически се изтормозих 
от институциите, които не си 
вършат работата. Искам да си 
получа наследството, но никой 
не ми помага. Кметът на Свети 
Влас, областният управител, 
прокуратурата – всички те са 
с мошениците, които ми взеха 
имотите и ми взривиха къщата. 
Не съм получавал предписания. 
Всичко това са слухове. Винаги 
съм си подкрепял къщата. 

-Откъде имате толкова 
голямо наследство?

-От моя чичо, който 
притежаваше имоти в Свети 
Влас и чужбина. Външно 
министерство не ме уведоми, 
че е починал. Разбрах за това от 
хора, които пътуват. В имотите 
се настаниха мои близки от 
София, уж да ги поддържат. 
Настанилата се казва Гергана 
Тасева и е бивша секретарка на 
Тодор Живков. Сега са отворили 
шест павилиона и не ме 
допускат там. Даже и общински 
съветник има павилион в 
двора ми. За да ми вземат 

имуществото е създадена цяла 
мафиотска структура. Сега вече 
тоя съветник стана милионер. 
Не съм се побъркал! Имам 
документи и мога да докажа, че 
съм жертва на имотната мафия. 
Писал съм до Комисията за 
защита от дискриминация. 
Изпратих Хинова и помощника 
й да проверят какво става. Не 
ми върнаха пълномощното, но 

се появи един мерцедес. Аз съм 
сам човек и искам половината 
от пазарната цена на това, което 
притежавам. Писах и до радиа, 
до омбудсман и пак мълчат. 
Преди време бяха влизали и  
откраднаха едно завещание от 
чичо ми. Успяха да се промъкнат 
вътре, въпреки че може да се 
влезе само на четири крака в 
стаята ми! Не са ме отстранили 
физически, защото аз нямам 
наследници и няма да успеят да 
вземат нищо от имотите. Тези 
субекти, които се занимават с 
мен са обременени генетично с 
идиотизъм. Това са прокурори, 
съдии, мафии. В Италия 
мафията се грижи за хората и 
се нарича камора. Тук обаче 
не е така, защото има само 
мошеници и олигарси. Сега съм 
се свързал с един банкер от 
Бургас, за да разрови нещата, 
но не съм го чувал от две 
седмици, защото телефонът ми 
не е зареден. Искам да заведа 

и дело в Европа за 30 милиона.
- Къде си зареждате 

телефона, след като нямате 
ток в къщата? Комшии се 
оплакват, че крадете ток от тях?

- Ходя в приятели, за да си 
зареждам телефона. Това, 
което казват, не е вярно. Има 
един полицай, който се казва 
Христов. Той дойде и закачи 
една жица, когато не бях у 
дома. Направи го, защото го 

е яд на мен. Образуваха дело  
за кражба на ток. Грунова 
ме е подкрепила и казала, 
че доказателствата няма да 
издържат в съда. Признавам, 
че понякога съм се закачал, да 
си зареждам телефона, но чак 
пък да крада електричество… 
Закачах се на жицата, по която 
тече ток за осветлението,  
който се плаща от общината. 

- Животните травмирани ли 
са след покушението. Няма 
ли да спадне млеконадоят?

- Майката на ярето много се 
притесни и сега не дава мляко 
както преди. Аз обаче не доя по 
много. Куцаров ми остави 5-6 
женски ярета. Аз му ги гледам, 
защото иска да ги прави кози. 
Нямам големи щети, но нека 
да ми върнат 50-те лева, които 
дадох, за да кандидатствам 
за субсидии. Има хора с 
по-малко животни, но на тях 
дават, а на мен не искат. Сега 
имам два пръча за продаване. 
Тия дни чакам да дойдат да 
вземат единия. Кръстил съм 
го Вихроний Попнеделев, 
защото чух някъде това име 
и много ми хареса. Така се 
казваше един изкуствовед, 
който говореше по радиото. 

- Споменахте, че често 
са обирали къщата...

- Въпреки, че бях сложил три 
секрета пак се промъкнаха. 

Аз съм написал 30 балади, 
но и тефтера в който бяха 
ми откраднаха. Не ми остана 
нито един екземпляр. Това 
беше спонтанна поезия. Един 
клозетен драскач -приятел на 
Евгени, го взе. Преди години 
бях написал, че конституцията 
е недоносена и сега се видя, 
че излязох прав. Моите стихове 
започват като на Ботев. По този 
повод бях написал: „Гнусни 

избори, гнусен парламент, 
гнусна конституция/ това е то 
държавен инструмент, това е то 
държавна институция!” Аз съм 
чел много и от дълги години 
се занимавам с философия. 

- Май споделяте 
идеите на анархизма?

- Това не е вярно. Ако 
политиците четяха философия, 
щяха да знаят какво говоря. 
Партии и класа означават едно 
и също нещо. Не са стигали 
бедните и богатите, ами 
измислили и партиите. Вече и 
професорите не четат и не ги 
знаят тия неща. Партиите или 
класите са група от хора, едната 
от които живее за сметката 
на другата, благодарение на 
положението, което заема в 
обществото. Вече двадесет 
години се въртят едни и същи 
олигарси. Сега политиците 
говорят само глупости. Пак 
искат да сме с руснаците. Нямам 
нищо против, защото ние сме 
си братушки още от времето 
на скитите. Те и без това 
говорят на старобългарски. 
Аз съм ги изследвал тия неща. 
Никой не иска да признае, че 
люлката на цивилизацията е 
в България. Половината свят 
говори старобългарски език. 
Сега и Орфей искат да го 
изкарат, че не е раждан тук. 
Календарите пак са създадени 
от българите, но нарочно 
не се говори за всичко това. 

- Какво ще правите 
с л е д  а т е н т а т а ?

- Има служби, които трябва 
да дойдат и да разследват. Аз 
почистих улицата, за да могат 
да преминават колите, но друго 
няма да пипна. Подземието 
на къщата ще го оставя за 
козите. Нямам намерение да се 
запалвам, както говорят. Здрав 
съм психически и няма да 
направя подобно нещо. Не съм 
искал да ми дадат и общинско 
жилище, защото чакам да си 
получа парите от наследството. 
Сега спя в гардероба, който 
остана здрав. Къщата все още 
е здрава и мога да я обитавам. 

- Обществото те обвинява, 
че си пословично мързелив и 
не искаш да работиш. Защо 
говорят така за теб? Измислиха 
и прякор: Митко Трудолюбието.

- Това го измисли един бивш 
началник на полицията. Даже 
аз го изгоних от тая служба, 
като давах тук-там ярета. 
Опериран съм от херния и не 
мога да се захващам с тежка 
физическа работа. Въпреки 
това се оправям сам и не 
получавам помощи. Не може 
един михлюзин, дето не е 
одялал една клечка за зъби 
да пуска слухове и да ми 
държи сметка. Тия приказки 
са измислени и са разработка 
от ДС. Започнаха от В. Костов, 
защото не се имах с баща му 
и тоя бивш началник сега ги 
продължава. Аз съм жертва 
на ДС! Това продължава вече 
повече от двадесет години. 
Дори в досието ми писаха 
някакви глупости. Там сигурно 
ме водят под името Джери 
Слънцето. Защо в това досие 
не е отразено, че пиша балади, 
че съм работил по строежи? 
На тия какавани не съм им 
търсил отговорност за нищо!
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   В село Жеравна отбеляза-
ха 150-годишнината от смър-
тта на изтъкнатия български 
просветен деец и обществе-
ник от Възраждането Сава 
Филаретов. Събитието се 
проведе в двора на къщата- 
музей носеща неговото име.  

Честването откри Веселин 
Няголов, директор на музеите 
в Жеравна, който освен дело-
то на Филаретов припомни и 
заслугите на други бележите 
жеравненци от тази епоха. 
„Този дом и това място трайно 
пазят спомена за Жеравна от 
ония времена, когато родина-
та ни тръгва по пътя на сво-

ето Възраждане. Неслучайно 
в това село, разположено в 
пазвите на хайдушкия балкан, 
с дълга история и трайни тра-
диции, излъчващо хармония и 
красота се раждат и израстват 
забележителни българи, борци 
за духовно и национално осво-
бождение. Дълъг е списъкът 
с техните имена, но общото, 
което ги обединява е силно раз-
витото чувство за обществен 
дълг. Дълг в името на собстве-
ния си народ. Днешното тър-
жество е посветено на един 
от тези бележити жеравнен-
ци – Сава Вълчев Филаретов. 
С това наше събиране всички 
ние показваме, че имаме исто-
рическа памет за всичко стой-

ностно, непреходно и родно. 
Днес почитаме големия патри-
от който през целия си съзна-
телен живот служи всеотдай-
но на своя народ и родина”.

 „Годишнината от смъртта 
на Сава Филаретов – една от 
най-забележителните възрож-
денски личности на Жеравна 
и котленския край, е прекра-
сен повод да отдадем и почит 
на неговото огромно просвет-
но дело, вписало се в нашата 
история. От името на община  
Котел  изказвам благодарност 
към всички музейни и чита-
лищни дейци, които съдейст-
ваха за организирането на това 
честване”, приветства присъст-
ващите Пламен Мерджанов.

   Сред някой от забеляза-
ните интелектуалци в пуб-
ликата възникнаха въпроси 
около сценария на програма-
та. Те недоумяваха как може 
на чествания, свързани с кръг-
ли годишнини от смъртта на 
видни българи да има музи-
кална програма, която включва 
танцов ансамбъл песни и хора. 
„Не мисля, че такова чества-
не трябва да се превръща във 
веселие”, сподели с репорте-
ра на „Котленски край” един 
от тях. Някои дори се поше-
гуваха, че скромният коктейл 
- почерпка след официалната 
част е може би е вид помен-
струване  за Сава Филаретов.

В ПАМЕТ НА САВА ФИЛАРЕТОВ

Къщата на Джери година преди “взрива”

БКС принудително изрина “обезопасените” руини

Веселин Няголов



Георги Стойчев Георгиев е 
дванайсетокласник в СОУ „Г. 
С. Раковски”. През месец август 
спечели трето място в конкурс за 
есе, организиран от Националната 
агенция за приходите на тема 

„Данъците, без които не можем”. 
Желае да продължи образовани-
ето си в сферата на IT техноло-
гиите. Пред в. „Котленски край” 
той разказа за участието си в кон-
курса, сподели възгледите си за 
съвременната образователна сис-
тема и амбициите за в бъдеще. 

„Голяма част от граждани-
те смятат, че държавата ни 
ограбва под формата на данъчни 
вземания. До някъде съм съгла-
сен с тях. Нека да си представим 
какво би било, ако ние не внася-
ме наши средства в държавната 
хазна. От къде ще дойдат пари-
те за безплатно образование, 
медицинска помощ, за опазване на 
реда и сигурността? Неслучайно 
дадох примери от историята. 
Имам чувството, че ние все още 
не чувстваме България като 
наш истински дом. Вярно е, че 
обичаме Родината, но не харес-
ваме Държавата. Не трябва да 
забравяме, че и едното и другото 
понятие ни определят като хора 
населяващи тези земи. Явно сме 
живели твърде малко като сво-
бодни индивиди. Все още ние про-
дължаваме да си мислим, че бир-
никът (данъчният) е представи-
тел на чужда за нас власт, вяра, 
етнос или съсловие. Ето защо 
„андрешковците” около нас ста-
ват все повече. Те не се въплъща-
ват в Андрешко - Спасителят, а в 
Андрешко - Селския хитрец, който 
иска да надхитри съдия-изпълни-
теля и закона. Някой може да ме 
упрекне в интерпретацията ми 
на този разказ, но ако се замисли 
ще види, че той не е неуместен”.

- С какво привлече внимание-
то ти обявената от Националната 
агенция за приходите тема за есе?

- За мен  данъците са нещо, 
което не може да бъде пропус-
нато. Реших да се включа в кон-
курса за есе, защото неговата цел 
беше да се запознаем по-добре с 
данъчната система. Предложих, 
че това ще ми бъде от полза. 

- Кое е общото между данъци-
те и едно лице, което все още не 

генерира доходи и не е облагано? 
- За да получим нещо в този 

живот, трябва и да дадем от себе 
си. Има и такива, които искат да 
заобикалят това правило. Есето, 
което написах не е много обемно 

и в него наблегнах точно на този 
момент. Подкрепих твърденията 
си с мнения на известни лично-
сти, изказвали се по същата тема. 

- Как се подготви върху темата?
- Винаги се подготвям предвари-

телно, без значение върху какво 
пиша. Данъците бяха непозната за 
мен материя. До този момент за тях 
знаех само от разговорите ми с въз-
растни. Около една седмица съби-
рах материали, които бяха предим-
но от интернет. За аргументацията 
си използвах някои разсъждения 
на известни личности, писали по 
този проблем. Изказах и свое-
то мнение за нуждата от данъци.

- Каза, че си се подгот-
вял предимно чрез интернет. 
Днес библиотеките посеща-
вани ли са от младите хора?

-  Все по-предпочитан източник 
на информация е интернет. Аз 
продължавам да си чета книги, но  
повече започвам да предпочитам 
електронните. Те са на различен 
носител, но нали все пак са книги! 
Такава беше и наградата ми от кон-
курса - електронен четец. С него 
мога единствено да чета. От НАП 
успяха да ми помогнат да се сдобия 
с техника, каквато щях да си купя 
след доста време, ако не бяха те.

- Кога разбра, че печелиш едно 
от първите места на този конкурс?

- Измина доста време, докато 
обявят победителите. Изпратих 
есето си през месец декември, а 
обявиха,че съм спечелил награда 
през юни. Това беше неочаквано 
за мен. Разбрах за класирането  от 
моя брат, който пръв ми честити. Аз 
дори бях забравил за участието си!

- Какъв беше отзвукът сред прияте-
лите и съучениците ти? Стана ли им     
ясно в какъв конкурс си участвал?

- По-близките ми приятели знае-
ха за участието ми. Те искрено се 
зарадваха на моя успех. Мисля, че 
останалите от града не са разбра-
ли, че е имало такъв конкурс, който 
е организиран от Националната 
агенция по приходите. 

- Разбрахме, че обичаш да четеш. 
Ти явно си изключение, защото 

твоите връстници предпочитат 
да се забавляват по друг начин.

- Не мисля, че съм изключение 
или някакъв особен случай. Според 
мен книгите са необходими и тряб-
ва да се чете. Сега информаци-
ята идва от интернет и може би 
затова младото поколение избяг-
ва посещенията в библиотеките. 
Малко от моите съученици споде-
лят необходимостта от книгата. Те 
са не повече от десет процента. 

- От кого зависи и днес кни-
гата да бъде необходимост?

- От самите нас! Никой не може 
да ти каже да се занимаваш с това. 
Смятам, че училището може да 
насочи учениците в тази насока. 
Семейството също е важен фактор 
и възрастните могат да възпита-
ват децата в любов към книгата.

- Има ли списък с книги, 
които трябва да се проче-
тат през лятната ваканция? 

- Все още съществуват. Някои 
обаче не си правят труда да про-
четат самия списък! Тези про-
пуски си проличават най-много 
в последната година на обу-
чение, когато се полагат и дър-
жавните зрелостни изпити. 

- Училището не трябва ли и 
да изисква, дори под формата 
на санкции, освен да насочва?

- Според мен всичко трябва да се 
случва по желание. Нещата няма 
да се променят, ако има санкции. 
Това го казвам от личен опит. След 
осми клас започнах да мисля по 
различен начин за образование-
то. Вече не приемах посещение-
то на училище като задължение. 
Мисля, че усвоих повече зна-
ния, влизайки с желание в клас-
ната стая. До този момент часо-
вете минаваха бавно и скучно. 

- Казваш, че нещата трябва да 
стават по желание, а печелиш 
награда от НАП - една институция, 
която се приема за рестриктивна 
от данъкоплатците. Няма ли проти-
воречие в тези твои разсъждения?

 - Мисля, че хората не са запозна-
ти с данъците. Може би егоизмът 
също надделява във вижданията 
им. Няма как да получиш нещо, без 
да дадеш от себе си! Проблемът 
е, че всеки иска само да взима! 

- Как би обяснил твоите разсъж-
дения на съучениците си? Няма 
ли да останеш неразбран от тях?

- Аз не се притеснявам от мнени-
ето на другите. Всеки сам избира 
с какво да се занимава и какво да 
бъде бъдещето му. Ако не иска-
ме един ден да стоим на борса-
та на труда, ние трябва  постоян-
но да показваме знания и моти-
вация. Не трябва такива теми да 
бъдат пропускани от тях. Според 
мен не е достатъчна само обща-
та култура, която дава училището. 

- Някой може да ти каже, че 
в бюрата по труда са записа-
ни и много хора с висше обра-
зование, научни работници, 
занимаващи се с култура…

- Така е. Намирането на подхо-
дяща работа донякъде е и въпрос 
на късмет. Има и друг момент. 
Това, че някой има диплома за 

дадено образование не означа-
ва, че притежава и необходими-
те знания за нея. Вероятността 
да стигнеш до бюрото по труда 
е по-малка, когато си сигурен в 
своите възможности и умения.

- Твоите връстници достатъчно 
грамотни ли са? Достатъчно ли е 
само това, за да успеят в живота?

- Зависи какво се разбира под 
това някой да бъде грамотен. Не 
е достатъчно само да умееш да 
четеш, смяташ и пишеш. Това, че 
си завършил средно образование 
също не е гаранция за грамотност. 
Знанията те правят пълноценен 
човек. Не може да стоим на едно 
и също място. Сега сме във века на 
технологиите, но не трябва да раз-
виваме само тях, а и самите себе си. 
Не трябва да спираме да трупаме 
знания, които са извън IT сектора. 

- Мислиш ли, че общообразо-
вателната  подготовка и учеб-
ните програми са на ниво?

- Нещата сега започват да се 
развиват. Нужни и са средства за 
учебници, за помагала. Понякога, 
според интересите на учениците, 
критериите за оценка се занижа-
ват. Самите ученици не желаят да 
усвояват учебния материал, въпре-
ки изискванията на учителите. 

- Има ли ученици, които да се 
страхуват от слаби оценки и таки-
ва, които се борят за отличен? 

- Вече никой не се притеснява, 
ако получи лоша оценка. Виждал 
съм сълзи, породени от двой-
ка в началните класове. В горен 
курс учениците са претръпнали  и 
не се вълнуват от това как са ги 
оценили. Сега нещата са проме-
нени и повечето учащи са неза-
интересовани към учебния мате-
риал. Не липсват обаче и таки-
ва, които искат да имат знания.

- Как се отнасят учители-
те към изоставащите ученици?

- Мисля, че преподаватели-
те обръщат достатъчно внима-
ние както на изоставащите, така 
и на по-напредналите ученици. 
Някои ги устройва да бъдат неза-
белязани, защото по този начин 
часовете минават по-лесно и спо-
койно за тях. Мисля, че и в класа 
всички трябва да си помагат, 
защото сме част от едно по-мал-
ко общество. Сега всеки ученик 
предпочита да използва интер-
нет, да препише някоя домашна 
и да изкара лесно оценката си. 

- Не съжаляваш ли поняко-
га,  че си избрал учението пред 
безгрижните дни, каквито пре-
карват останалите ти връстници?

- Имал съм по-трудни моменти, в 
които съм се питал защо се лишавам 
от някои забавления. Изведнъж ми 
се струпват много задължения и 
не винаги ми е лесно да организи-
рам времето си.  Щом обаче съм 
избрал този път, това означава, 
че не искам да се нося по течени-
ето, както го правят останалите. 

- Кога се зароди увлечение-
то ти към театъра? Притесняваш 
ли се, когато си на сцената?

- Това занимание ме забавлява 
и ми помага да се откъсна от еже-

дневието. Винаги имам притес-
нения, когато трябва да се изявя 
пред повече хора. Малко са тези, 
които днес се занимават с театър!

- Остава ти време и за спорт!
- Обичам да играя волей-

бол, а не футбол. Занимавам 
се и с фитнес, но като любител. 

- Липсата на свободно време ли е 
причината да си далеч от тютюно-
пушенето, алкохола, наркотиците?

- Всеки сам решава кой път да 
избере. Не искам да коментирам 
начина по който живеят другите. 
Много са причините, които стоят в 
основата младите да посягат към 
наркотиците – приятелската среда, 
начините на възпитание в семей-
ството. Аз осъзнах, че няма сми-
съл да се води такъв живот. Не се 
движа и в среди, в които се употре-
бяват наркотици. С моите приятели 
си говорим на тази тема и всички 
сме на мнение, че това е проблем за 
младите. Сега наркотичните веще-
ства се възприемат и като някаква 
мода, като знак за възмъжаване. 
Преди се е подхождало по този 
начин към цигарите. Може би това 
е свързано и с киното. Знаем, че 
във филмите силните мъже винаги 
пушат. Това е една лоша пропаган-
да, на която след това започва да 
се подражава. Сега много често се 
пише и говори как някоя известна 
личност, като Риана например, се 
е дрогирала на някой купон и това 
явно впечатлява тийнейджърите. 

- Може ли училището да се пре-
бори с неизвинените отсъствия?

- Проблемът с отсъствията е в 
разбирането и мисленето на уче-
ниците. У повечето от тях липсва 
мотивация и интерес към ученето. 

- Един бивш ученик каза от 
страниците на този вестник, 
че сега е по-важно да са пълни 
класните стаи, отколкото да 
се пишат двойки и отсъствия. 
Според него учителите са зави-
сими от учениците. Защо Атанас 
Златев достигна до този извод?

- Учениците не полагат много 
усилия в подготовката си за 
учебните часове. Явно учите-
лите са принудени да занижат 
някои свои критерии при оце-
няване на знанията им. И днес 
обаче има повтарящи ученици. 

- Мислиш да продължиш с уче-
нето, след като завършиш сред-
ното си образование. Не е ли 
паднало нивото на универси-
тетите в България? Все по-чес-
то те обявяват свободни приеми 
по повечето си специалности.

- Висшето образование не 
те прави специалист, то ти дава 
насоки за развитие. Трябва 
да се полагат усилия, за да се 
издигнеш в избраната област.

- Ще напуснеш ли страна-
та, ако един ден получиш пред-
ложение за по-добра работа?

- Ако имам такава възможност 
ще я използвам. В България има 
възможности за работа, но те 
не са толкова добре заплатени, 
както е в западните страни. След 
като поработя ще се върна тук! 
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- На 01 август около 00. 10 ч. в РУП-
Котел е поучено съобщение от 25 
годишен мъж от с.Градец за извършена 
кражба от дома му. На място служители 
установили, че неизвестно лице е 
извършило кражба на сумата от 600 лева 
от мъжко  портмоне. То е проникнало в 
къщата, след като е отключило катинар на 
входната врата. По случая е образувано 
досъдебно производство по чл.195 от НК.

- На 01 август около 21,50 ч. в РУП-Котел е 
поучено съобщение от тел.112 за възникнал 
масов скандал в с.Градец, кв.”Изток” пред 

частен дом. На място служителите от 
УП-Градец са установили, че в следствие 
на скандала между две фамилии са 
унищожени прозорците на дома на 46- 
годишния собственик, както и стъклата на 
още четири леки автомобила, паркирани 
на улицата, ползвани от различни лица, 
живущи в общ.Дряново, област Габрово.

- На 02 август около 08,00 ч. в РУП-Котел е 
поучено съобщение за проникване в кафе-
сладкарница, намираща се в с.Ябланово. 
На място служителите са установили, че на 
2 август между 00,30 ч. и 07,00 ч. неизвестно 
лице е извършило кражба на сумата от 90 
лева в банкноти и монети. Извършителят 
е влязъл след като е счупил стъкло на 
входна врата на заведението, собственост 
на 45 годишна жена от същото село. 

- Служители на РУП- Котел проведоха 
специализирана операция „Жътва - 
реколта 2013г.”. Проведени са срещи 
с кметове, председатели на земеделски 
кооперации и представители на бизнеса 
за проблеми, свързани с кампанията по 
прибиране и съхранение на реколтата. 
Обходени са райони със зърнени култури  

за установяване на посегателства и 
причинени щети на селскостопанската 
продукция. Организирани   са и 
беседи със собственици и пастири, 
отнасящи се до спазване на забраната 
за палене на стърнища и сухи треви. 

- 57-годишен мъж беше намерен в 
безпомощно състояние на ул. “Атанас 
Белопахов” в град Котел на 10-ти август. 
След първоначален преглед в ЦСМП-
Котел пострадалият е откаран в МБАЛ-
Сливен и настанен за лечение с опасност 
за живота. Криминалисти от РУП-Котел 
работят по установяване на извършителя. 
Образувано е досъдебно производство. 

- Полицейски служители от РУП-Котел 
работят по случай на домова кражба в 
с.Пъдарево. За времето от 07,30 до 09,40 
часа неизвестен извършител е проникнал, 
през незаключена врата,  в жилището 
на 75-годишна жена в с.Пъдарево и е 
извършил кражба на сумата от 500 лв.  - 
На 15 август в 17,15 часа в РУП-Котел е 
получено съобщение за възникнал пожар 
в частен дом в кв.”Изток”,собственост на 
41-годишен мъж. Пожарът е ликвидиран 
в 17,25 часа. Загинали и пострадали няма. 
Унищожена е покривната конструкция на 
къщата, около 35кв.м. Спасена е жилищна 
сграда, намираща се в съседство. Причината 

за пожара е в процес на установяване. 
- 116 лица и 87 автомобила са провериха 

полицейски служители от РУП-Котел 
по време на специализирана операция. 
Тя се проведе за времето от 14-ти до 
16-ти август на територията на община 
Котел. Констатирани са 29 нарушения на 
водачи. Съставени са 2 акта и 27 фиша. 

- Две малолетни момчета са установени 
като извършители, нанесли материални 
щети по лек автомобил “БМВ”, собственост 
на 70-годишна жена от с.Ябланово. 

- Полицейски служители от РУП-Котел 
са извършиха проверки по време на лов 
за правилното носене на ловно оръжие 
и спазване разпоредбите на ЗОБВВПИ и 
ЗЛОД. На 24 август, за времето от 07,00 
до 12,00 часа, съвместно със служители 
на ИАГ-Сливен са обходени ловни 
полета на селата  Градец , Катунище 
и с.Жеравна и в землището на град 
Котел. Проверени са 7 ловци по време 
на  лов. Нарушения не са констатирани.

- Установен е водач на автомобил, който  
е употребил алкохол. 20-годишният М.А. 
от с.Градец е управлявал лека автомобил 
с концентрация на алкохол 2,16 промила. 
Срещу нарушителя са образувани 
бързи досъдебни производства.  

          

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОДМВР
Районно управление полиция - Котел



   Известни с пламенния си 
темперамент и буен нрав, гра-
дешките роми зарязват работа 
и се завръщат в село от всички 
краища на света за тридневна 
вакханалия, която често създа-

ва работа на полиция и спешна 
медицинска помощ. Въпреки, 
че отминаха годините в които 
чрез моторни резачки и брад-
ви на втори август се стигаше 
и до фатални кръвопролития, 
днес на Илинден (по стар стил) 
в Градец отново не беше спо-
койно. За да се охладят раз-
горещените страсти, намалят 
децибелите и не се стигне до 
извънредно положение при 
възникналите масови безреди-
ци, тежко въоръжена жандар-
мерия, заедно с местната поли-
ция, всяваше респект и въдво-
ряваше ред. „Котленски край” 
се опита да разбере какво ката-
лизира агресията и прави хипе-
рактивни празнуващите в рам-
ките на градешкия панаир. След 
справка с търговци на дребно, 
дистрибутори и магазинери, се 
оказва, че над десет тона бира 
жадно се изпиват, за да угасят 
пожара на знойната жега, но 
и да разпалят стари вражди и 
междуродови непоносимости. 
Час след като в национален 
ефир се съобщава за напрегна-
то положение в котленско село, 
репортер на вестника разговаря 
с местните в центъра на Градец. 

- Какво се случи вечер-
та по време на събора?

- Вчера искахме само да се 
почерпим. Моето дете беше 
на работа и когато дойде у нас 
да хапне влязоха ония диви-

те Гагари и го пребиха. Това 
стана към 18,30 часа. Сега то не 
е добре. Даже не помни какво 
говори. Ще ходя в Сливен, 
за да му извадя медицинско. 

- Обадихте ли се на полицията?
- Извиках и полиция, но не 

знам дали са арестували няко-

го. Дойдоха и разпитаха хора-
та. Поисках сметка и от тия, 
които нападнаха детето, но 
те заплашиха и нас. Без зна-
чение дали имам или нямам 
хляб, но ще отида да изкарам 
медицинско и ще съдя всички. 
Разбрах, че тия са нападнали 

и други хора същата вечер. 
Сега сме 21 век, хората карат 
самолети, но тези не се опра-
вят. И къщата ще си продам, 
за да се махна от това село.

- В конфликт ли 
сте с нападателите?

- Не съм в никакъв конфликт  
с тях, нищо не им дължа. 

- Взимат ли се наркотици в 
Градец. Да не е в тях причината?

- Такива неща няма в село. 
Всичко е от пиенето и мно-
гото ядене. Всички стават 
каратисти,командоси и пре-
зиденти. Всеки се прави 
на най-голям и по-мъж. 
По-добре тоя сбор да не се 
прави, за да няма побоища. 

Вичо Братунов – 

кмет на село Градец
- Г-н Братунов, вярно ли е, 

че в кулминацията на празнен-
ствата в село Градец са въз-
никнали масови безредици?

- Аз не знам за такова нещо. 
Има си сергии и всички се 
веселят. Ако се сбият два 
джинса или двама братя това 
масови безредици ли са? 

- По- различен ли е този 
сбор от предишни години?

- Сега се събраха по-мал-
ко хора и са предимно мла-
дежи. Никой не е вадил 
моторни триони и резачки.

- Разговаряхме с поли-
цията и тя ни посъветва да 
не ходим в центъра. Каква е 
причината за тази мярка?

- Ами всички са пияни и 
човек не знае какво им е в 
главата. Въпреки това спо-
ред мен няма проблеми, 

защото хората са малко.
- Носят се легенди, че преди 

15-20 години буквално е имало 
касапници на този събор. Хората 
са излизали  направо с моторни 
триони. Вярно ли е всичко това?

- Едно време имаше подоб-
ни неща. Ставаха големи 
побоища, дори се стигаше и 
до смъртни случаи. Всички 
идват от цяла България и 
се разпалвал стари вражди.

- Можем ли да кажем, че 
населението вече се е интегри-
рало или цивилизовало?

- Може и така да се каже, но 
все още не са усвоени европей-
ските ценности. Тук тези, които 
имат много деца гледат на тях 
като на банкомат! Това съм го 
казвал и на ромските експерти 
от София. При нас няма такива, 
които да си направят детето и 
да го оставят в дом за сира-
ци. Всеки си гледа децата, но 
пак казвам – за тях те са бан-
комат и всяка година раждат 
деца. Които са по-заможни 
вече изоставиха тази практика.

- Приблизително колко бъл-
гари останаха в село Градец?

- Няма да наброяват и 200. 
Всички те са възрастни хора. 
Тази година в училището завър-
ши последното българско дете. 

- Има ли такива, които започват 
работа по обявените програми?

- Има, но само се подпират. От 
80 човека на социално подпо-
магане, 60 са по горите. Почти е 
невъзможно да се хване някой, 
за да изкара нужните 14 дена! 
Говорят за източване на соци-
ални фондове в Холандия и 
Германия. Защо никой не гово-
ри за подобно нещо в България? 
Някой е социално подпомогнат, 
а в същото време ходи на работа!

- Каква беше организа-
цията от страна на кмет-
ството в село Градец?

- Определихме местата за 
сергиите, почистихме, затво-
рихме улиците. Няма сми-
съл да каним някоя певица 
– музика има във всяка къща. 
Тия дни има по няколко сват-
би и кръщенета. Веселбата е 
във всеки дом! Не съм държал 
реч през съселяните, а само 
пожелах да няма побоища.

- Възрастен човек се оплака 
от липсата на мръсни кана-
ли и състоянието на улиците.

- В село Градец не може да 
се изградят мръсни канали и 
всички къщи трябва да са със 
септични ями. Нямаме и пре-
чиствателна станция. За нас 
това е проблем. Има отделени 
средства, които са гласувани 
и от Общински съвет, за да се 
ремонтира централната улица 
между кв. „Изток” и кв. „Запад”. 

- Какво е пожеланието 
Ви към вашите съселяни?

- Нека се веселят, пият и 
живеят с мярка. По-добре 
който не може да пие изоб-
що да не започва. Дано да 
намалят малко и децибелите. 

- Службата на кмет тежи ли Ви?
- Остават само още две години и 

половина до края на мандата ми!
Радка Хапева: „Тук е тра-

диция – сватба без бой не 
може!  Всички са нощни сови 

и излизат само през нощта. 
Преди имаше смъртни случай, 
но тогава хората бяха негра-
мотни, сега са се променили. 
Вече 80% от населението  има 
осми клас. Раждаемостта в това 
село е страхотна и семействата 
имат по седем деца. Ако жената 
вечер си ляга облечена – има 
по две. Каквото и да говорят 
ние сме си част от българската 
нация. Ако всички бяхме еднак-
ви животът нямаше да е толкова 
интересен. Аз се интересувам 
от всичко, чета книги. Отиди 
и питай дали някой тук е про-
чел Дан Браун. Аз обаче съм!”

Над 10 тона бира се изпиват на сбора в Градец. Може ли и без боища???Въ
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Да се възложи изработването на проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план за линеен обект на 
техническата инфраструктура за поземлени имоти с №№ 
044009 – собственост на възложителя, 328 – общинска 
публична собственост, 425 – общинска публична 
собственост, 434 – общинска публична, 454 – общинска 
публична собственост, 563 – общинска публична 
собственост, 626  – държавна публична собственост, 
по КВС на с. Градец общ. Котел, с цел проектиране на 
водопровод ф90-РЕНD, SDR 17 от съществуваща шахта 
от водопроводната мрежа на ВиК до ПИ № 044009, 

собственост на възложителя, в съответствие със задание 
за проектиране от възложителя и съгласно заявление 
вх.№ 30-866-4/31.07.2013 год. от “СТИМЕКС” ЕООД, 
представлявано от управителя Стоян Йорданов Стоянов. 
Проекта подлежи на обявяване по реда на чл.128, ал.1 
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
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! /п/

                                     
                                                                             /Зл.Тодорова/

 

Общински съвет - Котел обявява 
следното решение по чл.21 ал.1 т.11 

от ЗМСМА във връзка с чл.124а 
ал.1 от Закона за устройство на 

територията

Заместник-председателят 
на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов 
и народният представител 
от Сливен Десислава Танева 
откриха ремонтирано помеще-
ние в Клуба на инвалидите в 
Жеравна. Лентата прерязаха 
Цветан Цветанов и председа-
телят на клуба Нено Ненов. 
Средствата за ремонта са отпус-
нати от субсидията на партията.

През месец февруари т.г. 
на среща с Десислава Танева 
членовете на клуба помоли-
ха за съдействие помеще-
нието да бъде ремонтирано 
и в него да бъдат поставени 
уреди за рехабилитация на 
инвалидите. Народният пред-
ставител обеща помощ за 
изготвяне и представяне на 
проект пред Министерството 
на социалната политика чрез 
Агенцията за хората с увреж-
дания. „За съжаление проек-
тът не събра достатъчно точки. 
Затова отпуснахме средства 
от субсидията и извършихме 
ремонта. Това, което остава, 
са уредите. Получихме увере-

ние от Агенцията за хората с 
увреждания, че отново ще има 
бюджет, по който ще пуснат 
тези проекти и ние отново 
безвъзмездно ще ви предос-
тавим помощ при изготвянето 
на проекта. Ако не се класира-
ме, ще търсим друг вариант, 
за да допълваме най-необхо-
димото от уредите”, каза при 
откриването Танева. От името 
на Областната организация 
на ГЕРБ тя връчи на предсе-
дателя на клуба Нено Ненов 
икона на Света Богородица.

От своя страна заместник-
председателят на ГЕРБ Цветан 
Цветанов заяви, че силата на 
една партия е да помогне при 
необходимост, да реши про-
блемите на хората. „Благодаря 
на Деси Танева, на всички в 
офиса на партията, че са 
откликнали на вашата молба. 
Уверявам, че ще изпълним 
ангажимента си и отново ще 
заделим средства, за да може 
това място да се ползва по 
предназначение. Благодаря 
Ви за топлото посрещане в 

Жеравна. Ако в България има 
повече хора като бай Нено, 
който заеме ли се с някакъв 
проблем не се отказва докато 
не го разреши, много неща биха 
се променили, дори в малк-
те села където всеки мисли, 
че е забравен от държавата“.

Нено Ненов сподели, че 
ремонтът е струвал около 
седем хиляди лева. Мокетът 
за клуба е подарен от белгий-
ска фирма, работеща в Сливен. 
„Това помещение няма да се 
ползва само от инвалидите, но 
и от младежи и пенсионери. 
Ние сме към 33 човека, но ще 
го отстъпваме и за други хора. 
Сега моята цел е да намеря 
начин за закупуване на уреди”.

На откриването присъстваха 
още народният представител 
от ГЕРБ-Русе Пламен Нунев, 
областният координатор на 
структурите в Сливен Марин 
Кавръков, председателят 
на общинската организация 
Здравко Костадинов, кметът на 
Твърдица Атанас Атанасов и др.

ПП ГЕРБ дари средства 
от партийната си субсидия 

за ремонт  на Клуба на 
инвалидите в с. Жеравна

На вниманието на 
заинтересованите страни!!!

В имот 117015 в землището на село 
Медвен, Община Котел, Област 
Сливен ще се строи “Къща за гости”.



Момченца от мюсюлмански семейства 
от Герлово и съседни населени 
места бяха обрязани по време на 
религиозния ритуал „Сюннет” в 
Малко село. Събитието се организира 
за втора поредна година с помощта 
на Орхан ходжа и спонсора Мустафа 
Гюндар- кмет на община Осман Гаази, 
Бурса. Обичаят беше предшестван 
от празнично веселие на селския 
мегдан. Концерт изнесе звездата 
на „Ара мюзик” Ивена. Сред гостите 
бяха кметът на община Котел, зам.-
областният управител на област Сливен, 
депутатът от ДПС Янко Янков, общински 
съветници, представители от Турция. 

   Кметът на Малко село Хюсеин Дурасъ 
приветства присъстващите на празника. 
„Праведните ни предшественици 

ни дават ярък пример за нравствено 
поведение и на теория, и на практика 
във всички техни взаимоотношения..
Няма съмнение, че мюсюлманинът 
се стреми да проявява ислямското 
си възпитание във всичките си дела. 
С подкрепата на г-н Мюстафа Гюндар 
за за втора поредна година успяваме 

да изпълним завещаното ни от 
пророка. Знаем, че думата сюнет е от 
арабски произход и има две значения. 
Първото от тях е свързано с делата, 
думите и живота на пророка Мохамед, 
а второто значение е обрязването. В 
мюсюлманската религия то е завещано 
от нашия пророк Ибрахим, който се е 
обрязал сам на 80-годишна възраст. А 
пророкът Мохамед се е родил обрязан. 
Поздравявам ви с този много личен 
празник и с деня, в който вашите деца по 
нашата религия стават истински мъже.  
Стараем се това да бъде общо събитие 
за нас. Позволете ми да благодаря  на 
ДПС, което направи  възможен този 
празник, защото преди 1989 г. не беше 
така. Помним как се криехме и как 
комунистическия режим, още преди да 
посегне на имената  ни, преследваше 
този обряд - символ на вярата ни. 
Днес, когато в родината ни България 
имаме свобода на вероизповедание, 
днес когато демократичните цености 
са гарантирани от конституцията, всеки 
трябва да благодари на Всевишния, 
че няма препятствия които да лишат 
мюсюлманина от правото си да изпълни 
бащиния завет. Да благодарим още 
веднъж на спомоществувателите, 
чрез чиято милосърдна ръка 
семействата, които не са в добро 
материално благосъстояние успяват 
да получат възможност да обрежат 
своите деца абсолютно безплатно, 
без да се налага да пътуват или да 
търсят услугите на скъпоплатени 
хирурзи. При нас е световно известен 

сюнетчия, който с най- съвременни 
методи- безкръвно, чрез лазер ще 
обреже нашите момченца. В свещенното 
писание  е отбелязано, като основно 
задължение на вярващия да се труди. 
“Бедността е болест на обществото 
и в никакъв случай не е даденост от 

Аллах, за да се примиряваме с нея. 
Бедността може да се победи само с 
труд!  Особено внимание трябва да 
се отдели на записаните “Златни 
правила при възпитанието на децата”:

1. Не се подигравайте с 
децата! Те стават стеснителни.

2. Дете, което често се 
критикува се самообвинява.

3. Дете, на което не се вярва, лъже.
4. Дете, което расте сред обич и 

уважение, също обича и уважава.
5. Добре оценените постъпки учат 

децата да оценяват и уважават околните.
6. Дете, с което се споделя 

всичко става умно и разсъдливо.
7. Дете, което расте в културна среда 

си създава навици и стремеж да се учи.
Нека ние възрастните с делата си 

бъдем достоен пример за нашите деца. 
И нека както обрязването е задължение 
на всеки баща, така и възпитанието в 
духовните ценности на нашата религия 
бъде ангажимент на всяко семейство”.

    „Ритуалът по обрязването на малките 
момчета се превърна в една хубава 
традиция, в празник за Малко село. Имам 
удоволствието да съм тук за втори път. 
Организацията е перфектна. Благодаря 
на спонсорите, без които подобен 
празник не е възможен. Братството 
не признава граници! Искам нашите 
връзки да се развият във всички посоки. 
Нека освен празници има и инвестиции 
в нашата страна, защото Турция вече 
е водеща икономика в Европа.  Няма 
нищо по-ценно за родителите от 
детето! Пожелавам на всички тях много 
здраве, упоритост и вяра”, обърна 
се към присъстващите Янко Янков.

  Масовият сюнет започна с четене 
на свещени текстове от Корана и 
се проведе в здравната служба. 87 
деца бяха подложени на обрязване, 
като най-малкото от тях беше на две 
години и половина. Екип на турската 
регионална телевизия  Tek Rumeli засне 
репортаж за сюнета в Малко село.

   Евангелистки църкви от котленския 
район организираха водно кръщение, 
което се състоя на Катунищкия мост.        
Гости на събитието бяха брат Ралф и 
неговата съпруга.  Преди да се премине 
към кръщението пастор Тоньо Андреев 
отслужи молитва за всички събрали се. 
„Радвам се, че съм тук и извършвам това 
велико тайнство, което Бог е оставил 
на своята църква. Само повярвалите 
хора могат да извършат това, което 
правим. Това е нещо оставено ни от 
самия Исус”. Той разказа с подробности  
за ритуала водно кръщение.„Той 
представлява християнска церемония, 
която води началото си от юдеизма. 
Церемониалното потапяне във вода е 
символ на очистването на християнина 
от греховете. В Стария завет четем, 
че скинията и храмът притежават 
умивалника като част от основната 
мебелировка на предверието. 
Измиването с вода е церемониална 
декларация, че човек желае да пристъпи 
в Божието присъствие. Водата служи 
за измиване на нечистотата на човека. 
На няколко места в Стария завет се 
отбелязва , че хората умиват себе си 
и изпират дрехите си, подготвяйки се 
да застанат в присъствието на Бог. В 
Новият завет самият Исус Христос е 
кръстен във вода от Йоан. По този начин 
той дава пример и на нас, съвременните 
християни. След Своето възкресение 
той много конкретно изяснява на 
учениците си, че задачата им е ”да 
поучават и да кръщават повярвалите 
във вода”. Посредством този акт човек 
прави публична изповед на това, което 
Бог е направил в живота и в душата 
му. Водното кръщение само по себе 

си не съдържа спасителна функция, то 
просто отразява един новороден живот, 
велика промяна и посвещение на Бога, 
изразено в изпълнение на Неговите 
заповеди и постановления. Освен 
това водното кръщение представлява 
свидетелство, че даденият християнин 
решава от този момент нататък да 
живее чист и свят, христоподобен 
живот. Когато човека бъде изваден 
от водата, това символизира триумфа 
на Христовото възкресение, триумфа 
над греха, над ада и смъртта. След 
като повярва и се новороди човек, 
той вече е ново създание. “Сега си 
мъртъв за греха и живееш за Бога”, 
е казано е Римляни 6:11. Точно тази 
смърт за греха е изразена в потапянето 
във водата. Изправянето от водата 
или излизането от нея олицетворява 
възкресение за живот. “Погребани бяхте 
с Него в кръщението, в Него бяхте и 
съвъзкресени.” Колосяни 2:12. Така чрез 
кръщението ние се идентифицираме 
(съединяваме) с Нашия Господ. 
“Защото, ако сме съединени заедно 
чрез смърт подобна на Неговата, ще се 
съединим и чрез възкресение подобно 
на Неговото” Римл. 6:5. Вземайки водно 
кръщение човек приема пълнотата 
на това, което Бог има за него! Гал. 
3:26. Кой може да се кръсти във вода? 
Всеки, който вярва в Исус Христос и Го 
е изповядал за свой Господ и Спасител, 
т.е. всеки човек на възраст която оцени 
значението на водното кръщение за 
личния си живот, може да участва в 
него. Според учението на Новия завет 
редът е следният: човек трябва първо 
да повярва в Господа Исуса Христа, а 
след това да бъде кръстен във вода”.
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И тази година в Малко село масов сюнет

ЕВАНГЕЛСКО ВОДНО КРЪЩЕНИЕ КУРБАН ЗА БОГОРОДИЦА В КОТЕЛ 

На 15 август православната и 
католическата църква честват Успение 
(заспиване) на Пресвета Богородица. 
Това е един от най-големите 
християнски празници. Ставрофорен 
свещеноиконом Димитър отслужи 
литургия в храм „Св. св. Петър и Павел”. 

„Радвам се, че след толкова много 
години виждам да идват в църквата 
толкова  хора, за да почетат този 
прекрасен празник. Той е един от 
великите Богородични празници. 
Хубаво е да изразяваме почитта си не 
само с присъствие, което е  видимата 
страна, но и с дела. Трябва да живеем 
истински, християнски живот. Записано 
е в символа на вярата, че всеки един 
християнин през целия си живот се 
бори да наследи царството небесно, 
което ни е обещано. Според преданието 
това е денят, в който Божията майка, 
на 64-годишна възраст, напуска земния 
живот и отива при сина си. Три дни преди 
смъртта Архангел Гавраил й съобщава, 
че Бог е пожелал да я вземе при себе си 
в своето царство, за да царува вечно с 
него. Последното й желание е да види 
Светите апостоли заедно. По чуден 
начин те се пренасят пред вратите на 
дома й в Йерусалим. Три дни след това 
сам Иисус Христос в небесна слава, 
обкръжен от ангелски ликове и светци, 
слиза от небесата за душата на Света 
Богородица. Погребват я в една пещера 
край Гетсимания и затварят входа с 
камък. Когато няколко дни по-късно 
го отварят, за да се поклони пред 
светицата закъснелият апостол Тома, 
намират само плащеницата й. Ставайки 
от трапезата, апостолите чуват ангелско 

пеене и виждат в облаците пречистата 
Божия майка, обкръжена от ангели, 
която им казва: “Радвайте се, защото 
съм с вас през всичките дни”. Пресветата 
Дева се почита като покровителка на 
майчинството, брака и семейното огнище. 

Според Библията, това е денят, в 
който Божията майка, на 64-годишна 
възраст, напуска земния живот и отива 
при сина си. Онези, които са запознати 
с теологията знаят, че Божията майка 
е почитана не само от православието, 
но и от други вероизповедания, които 
с чест казват „ние сме вярващи”. 
Чрез вярата си те свидетелстват, че 
водят Божий начин на живот. Нека 
този празник осветли душите на 
всички вярващи! Нека молитвите Ви 
бъдат отнасяни пред Бога от Божията 
майка!”, обърна се към присъстващите 
ставрофорен свещеноиконом Димитър.

След тържествена литургия в 
църквата, се осветиха обредни хлябове, 
които жените след това раздадоха 
за здраве и за починалите близки. В 
двора на църковния храм смирено 
чакаше за жертвено заколение малко 
агне, наречено за курбан за самата 
църква. То беше дарено от специално 
за случая от котленско семейство. 

   На този празник вярващите търсят 
покровителството на Света Богородица 
в житейските проблеми. На този ден 
се правят родови срещи, свързани 
с жертвоприношение - курбан за 
живот, за здраве, за плодородна 
година, против премеждия и болести.

   Имен ден празнуват кръстените с 
имената Мария, Мариам, Мика, Мара, 
Маша, Мариан, Мариана, Панайот.



   Котленското село Жеравна 
и молдовското Кирсово се 
побратимиха по време на 
Международния фестивал на 
народната носия  „Жеравна 
– 2013”, който се проведе от 
23-ти до 25-ти август 2013 г.

   За подписването от 
Молдовска Бесарабия пристиг-
наха секретарят на Българската 
общност в Република Молдова 
(БОРМ) и заместник-председа-
тел на Световния парламент на 
българите по света, госпожа 
Нина Топалова и началникът на 
Управлението по инвестиции 
и икономика към Районната 
администрация на побратиме-
ния със Сливен град Тараклия, 
госпожа Галина Маслинкова.  
От българска страна, пред-
ставител на домакините беше 
кметът на село Жеравна Иван 

Димитров и организаторът на 
срещата, заместник-председа-
телят на Обществения съвет 
за сътрудничество с бесараб-
ско-таврийската диаспора с 
център Сливен, Иван Иванов.

   Символично договорът 
беше подписан в една от ста-
рите (на близо 200 години)  въз-
рожденски къщи, построена 
малко преди принудителното 
преселване на 70 семейства от 
тогавашното село Башкьой, 
през Добруджа и Влашко в 
Бесарабия, където основават 
село със същото име, Башкьой, 
днешното Кирсово, Комратски 
район на Република Молдова.

Договорът, под чийто 
текст стоят подписите, скре-
пени с печати, на кметове-
те на двете села господин 
Сергей Сапунжи и господин 

Иван Димитров повелява:
- установяване на отноше-

ния на побратимяване между 
селата Кирсово и Жеравна;

-установяване на искрено, 
равноправно и братско парт-
ньорство и взаимноизгодно 
сътрудничество в областта 
на културата, туризма, спор-
та, социалните дейности, 
селско и горско стопанство 
и цялостното икономиче-
ско развитие на двете села;

- обмен на информация, опит, 
идеи и инициативи за разра-
ботване на съвместни проекти.

Молдовската делегация 
беше официален гост на фес-
тивала „Жеравна-2013”, лично 
поканени от директора гос-
подин Христо Димитров.

С вълнуващо слово, госпо-
жа Нина Топалова поздра-
ви организатори, участници, 
гости, домакини и спонсо-
ри от името на председателя 
на БОРМ господин Фьодор 
Сабий и от Управителния 

съвет на организацията на 

българите в Молдова! 
Многохилядната пуб-
лика с бурни ръко-
пляскания, възгласи 
„България!” и развети 
български знамена бла-

годари на госпожа Топалова.
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За Жеравна, Йовков и още нещо...Белетристът Атанас Цонков пред 
вестник “Котленски край” 

- Г-н Цонков, представете се 
на читателите на „Котленски 
край”. Разкажете ни накратко 
житейския си път.

- Роден съм в Сливен през 
1939г. Завърших средното си 
образование в Минния техни-
кум в Бургас. По- късно завър-
ших висшето си образование 
със специалност Икономика на 
промишлеността. Интересите 
ми в областта на литературата 
започнаха някъде около 60-те 
години, когато публикувах 
първия си разказ. Благодарен 
съм на сливенските журнали-
сти Георги Луков и Димитър 
Радински, които ме подкре-
пиха в това ми начинание. 
Моята работа беше в сферата 
на партийната и комсомол-
ската дейност. Един мандат 
бях и зам.-кмет на Сливен, 
като отговарях за културната 
сфера. Бях и председател на 
ОФ. През 1987 година написах 
първата си книга. В областта 
на литературата интересите 
ми са свързани с бащиното ми 
село Жеравна – топонимия, 
история, народопсихология, 
интересувам се от корените на 
семейството ми. От моя род са 
Никола Хаджидраганов и поп 
Матея – известни жеравнен-
ци. Имам три книги, които се 
отнасят за Жеравна.Те пред-
ставляват спомени и есета, 
които според моите читатели 
са написани много увлекател-
но. Събрал съм и четири тома 
песни, които са се пеели в наше-
то село. Другият ми интерес е 
свързан с живота на Йордан 
Йовков, за който също съм 
написал няколко книги. През 
2005 г. бях награден за изслед-
ванията си от община Добрич, 
която ми връчи Националната 
литературна награда „Йордан 
Йовков“. Имам и два сборника 
с разкази, като за прототипи на 
героите съм използвал жерав-
ненци, за които са ми разказ-
вали или съм познавал. През 
2009г. с Павел Веснаков напи-
сахме книгата „Жеравна, обич 
моя”. Благодарен съм на кмета 

на община Котел, който помог-
на финансово за издаването 
на тази книга и сборниците с 
песни. Събрах и публицистика 

си в две книги – неща, които 
съм публикувал в различни 
вестници и списания. С помо-
щта на приятели и спонсори 
съм издал общо 19 книги. Сега 
отново пиша – този път моите 
спомени.

- Как от Минния техникум 
преминахте през икономика-
та, за да откриете най-накрая 
призванието си в литературно-
то поприще?

- С икономика не съм се зани-
мавал никога! В книгата, която 
пиша сега разказвам как се 
захванах с творчество. Всичко 
стана малко на инат. Имах 
една приятелка от Бургас, но 
връзката ни приключи, кога-
то аз отидох войник, а тя да 
следва. Реших, че трябва да 
й се докажа,за да съжалява, 
че ме е оставила. Сега това ми 
се струва смехотворно, но е в 
началото на тези ми занима-
ния. Първо прописах стихо-
ве, но нищо не излезе. Имам 
запазени писма от Дамян 
Дамянов. Той беше много вни-
мателен към мен и ми препо-
ръчваше да чета Смирненски 
и Димчо Дебелянов. Разбрах, 
че няма да стана поет. Павел 
Веснаков ми каза същото, кога-
то прочете тетрадката ми със 
стихове. В тях нямало метафо-
ра, образност и т.н. Тогава се 
насочих към белетристиката, в 
която смятам, че имам успехи. 
Първия си разказ публикувах в 
алманах  „Сливенски огньове”, 
после във вестник „Сливенско 
дело”. 1980-1981 година лите-
ратурната критика ме забеляза 
и нещата потръгнаха. 

-  Само в хоби или и в профе-
сия се превърна писането?

- Не мога да кажа, че това  е 
моя професия. Днес с писане 
човек не може да се прехранва! 
Само най-изявените писатели 
успяват да изкарват прехрана-
та си чрез перото. За мен това е 
занимание от което не мога да 

се откъсна, особено след като 
се пенсионирах. По този начин 
осмислям целия си живот. 
Председател съм на сливен-
ските писатели и поети, които 
са членове на Съюза на неза-
висимите български писатели. 
Общувам и се събирам с тях на 
различни литературни прояви. 
Вече не мога да се откажа от 
писането! 

- Казахте, че сте един от 
изследователите на творчест-
вото на Йовков. Разкажете ни 
за самия човек Йовков. Какъв 
е бил той извън литературата.

- Ние не можем да разделяме 
единия от другия Йовков. Той 
е едно цяло. Много е изписа-
но за него. Най-големият негов 
изследовател е Димо Минев, 
когото аз много уважавам. Той 
написа документална книга 
за него с много материали и 
спомени на роднини, колеги 
и приятели на големия автор. 
В тези спомени се говори за 
неговия характер и привички. 
В Добруджа, където е бил учи-
тел, Йовков не се е проявявал 
като затворен и мрачен човек. 
Имал е много познанства с 
колеги и приятели. Проявявал 
е склонност към хубавите 
жени. В София обаче не е бил 
много общителен, което може 
би се е дължало на болестта 
от която страда много години. 
Съпругата му Деспина Йовкова 
му е готвела едни и същи ястия 
години наред, за да спазва 
диета. Тя разказва, че Йовков 
не е искал да се излага на тече-
ние и когато е бил в писател-
ското кафене са се шегували 
с него, ако е бил седнал до 
отворен прозорец. Не мога да 
кажа нещо особено за живота 
му от тази гледна точка. Просто 
е приличал на себе си! Аз не 
съм изследвал неговия харак-
тер като човек, а съм обръщал 
внимание на литературната му 
дейност.

- Успял ли е Йовков да се 
опази от славата на известен 
писател чисто човешки?

-  Йовков е живял много 
тежък живот. В Букурещ е зае-
мал последната чиновническа 
степен в посолството. Имал е 
неприятности с посланика. 
Искал е да се върне в България, 
но е нямало работа за него. 
Въпреки това в румънската 
столица остава седем години. 
Там пише и най-хубавата си 
книга „Старопланински леген-
ди”, така както Вазов пише 
„Под игото” в Одеса. След 1918 
година отива във Варна и там 
направо е мизерствал. Събрал 
съм негови писма, от които 
може да се почерпи информа-
ция за неговите настроения и 
приятелски връзки. В книгата 
ми „Йордан Йовков – еписто-
ларно наследство” се съдър-
жат 117 негови писма. В нея 
публикувах първата картичка, 
изпратена от Котел, когато е 
бил ученик през  1896 годи-

на, до негов братовчед. Още от 
писмата му си личат качествата 
и таланта  на писател. Когато 
пише и публикува военните си 
разкази той получава литера-
турна награда и става известен.  
За пиесите си пък е получавал 
много критики. Въпреки всич-
ките успехи  нито за миг не се е 
опиянил от известността. Бил е 
доволен, че е сключил договор 
с издателство „Хемус” и че е 
получавал редовно хонорарите 
си. Водил е тежък живот, осо-
бено и след болестта от която 
заболява – рак на стомаха. С 
това заболяване живее около 
седемнадесет години. 

- Споменахте и за интереси-
те си към местния фолклор. 
Доколко може да се говори 
за жеравненски и котленски 
песни?

- С моята съпруга слушаме 
много народна музика. Много 
често  чувам познати текстове и 
си казвам, че такива песни има 
и в Жеравна.Това ме кара да 
смятам, че не всички се срещат 
само в нашия край. Разбира 
се има и изключения – тези, в 
които се пее за жеравненци. В 
книгата ми с песни съм казал, 
че те са се изпълнявали в село-
то, не е казано, че непременно 
са от Жеравна. Трябва да се 
внимава, когато се говори от 
къде е дадена песен. 

- Има ли чисто котленски и 
жеравненски песни?

- Не мога да бъда категори-
чен по този въпрос. Николай 
Кауфман събира много песни 
от нашето село и сам казва, 
че са от Жеравна, а след това 
пише, че са котленски. Според 
мен това не е много редно. За 
мен всички те са песни на реги-
она. Те са се зародили в някое 
селище, но близките връзки 
са ги разпространявали бързо 
между хората. Ето защо за мен 
няма спор коя песен е от Котел 
и коя от Жеравна.

- Имате ли нови данни за 
известни личности от Жеравна, 
които да се разминават с вече  
наложени истории и факти за 
тях?

- Започнах работа по книга, 
която съм озаглавил „Извори от 
историята на стара Жеравна”, 
съдържаща фрагменти от 
изследвания и документи, 
които говорят за миналото на 
селото. Събрал съм 400 фраг-
мента и се натъквам на неща, 
които ме карат да мисля, че 
все още има неизяснени момен-
ти от историята на Жеравна. 
Преди няколко дена чествахме 
годишнина от смъртта на Сава 
Филаретов. Той е много инте-
ресна личност и съм се инте-
ресувал от живота и делото 
му. Преди време ми направи 
впечатление един момент от 
книгата „Игиономия” на Сава 
Доброплодни. На послед-
ната страница са написа-
ни спомоществувателите, 
сред които е посочен и Сава 

Филарет. Книгата е излязла 
преди Филаретов да е посе-
тил Цариград, което означа-
ва, че според мен прозвище-
то му Филаретов идва или от 
Котел, или му го дава Сава 
Доброплодни в Шумен, още 
преди да отиде в Цариград. 
Скоро се натъкнах на един 
интересен факт. Според него 
от Жеравна е имало осем 
опълченци, а не петима, както 
пише на читалищната порта. 
Това е описано от изследова-
тел от Елена, който подробно 
съобщава колко опълченци е 
имало от това село, от Котел, от 
Градец и т.н. Решил съм да под-
готвя материал по този въпрос 
и да стане още веднъж досто-
яние на обществеността брой-
ката опълченци от Жеравна. 
За мен в историята всяко нещо 
е съществено и тези две неща 
за които споменах са важни и 
интересни!  

- Трябва ли  да се промени 
нещо в Жеравна и кое е нужно 
да остане непокътнато от съв-
ремието? Какво мисли по този 
въпрос един 74-годишен инте-
лектуалец, завърнал се в бащи-
ното село?

- Жеравна е най-добре запа-
зеният архитектурен резерват 
в България. Струва ми се, че 
всички закони се спазваха до 
около 1991 година. След тази 
година се направиха доста 
неща, които не са характерни 
за архитектурата тук. Искам да 
остане автентичното, красиво-
то, привлекателното, без да се 
отнема на жителите правото да 
се ползват от всички придобив-
ки на съвременния живот. Това 
се вижда в жилищното стро-
ителство. Появиха се много 
сгради, които не са с нашата 
типична архитектура. Скоро 
се проведе фестивал на фол-
клорната носия. Оказва се, че 
има голям интерес. Всичко това 
обаче е възможно благодаре-
ние на духа на Жеравна. Боли 
ме, че младите вече ги няма. 
Училището също беше закрито. 
Искам да остане българското! 

- Може ли туризмът да изхран-
ва селото?

-  Нямам данни какви са печал-
бите от тази дейност. Факт е 
обаче е има около 30 хотела и 
продължава да се строят нови. 
Това подсказва, че има кли-
енти. За съжаление всеки ден 
няма фестивали и не може да 
се разчита само на този отра-
съл. Според мен не трябва да се 
прекалява с нищо.

- Какво символизира ембле-
мата на селото, която предста-
влява свещник с три пламъка?

- Това не е български, а 
еврейски символ! Появи се като 
емблема на селото преди около 
15 години. Преди това нямаше 
подобен знак. Може би е от 
времето на Лъчезар Германов, 
защото той е художник. Знакът 
е красив и не се  замислям какви 
са корените му. 

   Редактори  
в-к “Котленски край”

инж. Валентин Русев 
Недко Косев

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

Село Кирсово, Комратски район 
се побратими с българското         
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Мъж от Котел изпотроши 
“бурканите” на полицейските 

патрулки
На 16 август около 05.30 ч. 

сутринта, въоръжен с дървен 
кол в ръцете, мъж от Котел 
умишлено уврежда собстве-
ност на РУ-Полиция Котел. 
Известният в града като безо-
биден веселяк  Митко Шомата, 
при все още неизвестни под-
буди, изпотрошил до състоя-
ние на пълна неизползваемост 
прикачен инвентар към поли-
цейските автомобили известен 
като “буркани” или сигнал-
но оповествователни уреди. 
Лице, което е гледало записа 
от охранителнителните камери 
пред входа на РПУ, сподели, че: 
“Шомата се появи на тротоара, 
рязко сви към опела на патрул-
но-постовата, с премерено дви-
жение измлати буркана, огледа 

се и притича към другия опел на 
КАТ който беше на 5 м. по-надо-
лу и в движение като рицар в 
доспехи с яростен замах отнесе 
поредния буркан”. Веднага от 
управлението излиза дежур-
ният, който догонва вандала и 
го арестува. Същия ден  около 
10.30 ч. лицето Митко Атанасов 
Кондев, с линейка и полицей-
ски ескорт беше откаран за 
лечение в психиатричната бол-
ница в Раднево. Познати на 
Шомата разказват,че от доста 
време Митко е имал мерак на  
патрулките, към които изпит-
вал нескрита фобия. По данни 
на вещо лице насесените щети 
над служебните автомобили на 
РУ-Полиция Котел възлизат на 
близо 800 лева.
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ФОТО АКЦЕНТИ OT ФЕСТИВАЛА В ЖЕРАВНА

Представете си място, къде-
то озовавайки се, човек се 
връща мигновено век и поло-
вина назад във времето. Място, 
където достиженията на съвре-
менните технологии се изпаря-
ват за сметка на едни, сякаш 
отдавна забравени, бит и кул-
тура - на нашите деди. Бит и 
култура, в които са залегнали 
изконните български тради-
ции, преминаващи като нишки 
през вековете и спояващи 
милионите индивидуалности в 
една голяма, здраво изплетена 
шарка, наречена народ. И дока-
то в момента говорим за морал-
ните стойности на понятията 
“бит” и “култура”, то народните 

носии и традиции са техният 
външен облик, споменът, който 
винаги ще ни придава идентич-
ност в една реалност, в която тя 
е все по-застрашена от редица 
фактори. Фестивалът на фол-
клорната носия – Жеравна 2013 
е предизвикателство към нас 
– градските хора, да се откъс-
нем от удобствата на съвреми-
ето, доказвайки, че те са просто 
един желан спътник, а не обсе-
бил ни технологичен демон. 
Но също така фестивалът е и 
една възможност да превърнем 
далекогледа, през който гледа-
ме към корените си, в калейдос-
коп, който превръща сетивата 
ни в част от тези корени.

Скок във времето назад:
Фестивал на фолклорната носия 

Жеравна ‘2013

Фондация “Българе”, съвместно с община 
Котел, кметство Жеравна и Бона фиде”, отно-
во обединихa усилия, за да могат десетки 
хиляди хора, от всички краища на България 

и чужбина, да станат част от един уникален, 
елитарен фестивал, който може да се срав-
ни само с машина на времето – Фестивалът 
на фолклорната носия – Жеравна. 


