
На тържествено заседание 
Общинският съвет удостои Таня 
Гайтанджиева, Стефан Шиваров 
и Михаил Колибаров със званието 
„Почетен гражданин на Котел”. Те 
получиха признание за обществе-
ната си дейност на 1 ноември – Ден 
на народните будители и празник 
на града ни. За последен път офи-
циалните знаци на общината са връ-
чени през 2005 година. Заседанието 
премина в две точки: приветствия 
от гостите и връчване на почетните 
знаци. С присъствието си празнич-
ната сесия уважиха Негово висо-
ко преосвещенство Сливенският 
митрополит Иоаникий, област-
ният управител Марин Кавръков, 
зам. областният управител Христо 
Карабекиров, народният пред-
ставител от ПП ГЕРБ Десислава 
Танева. В своите речи те акцентира-
ха върху приноса на Котел и котлен-
ци за националната ни история. В 
приветствието си Христо Киров спо-
дели: „Ние като котленци и аз като 
кмет на община Котел се чувствам 
развълнуван и горд, че сме наслед-
ници на велики възрожденци и кни-
жовници, които първи са намерили 
смелост в ония тежки времена да 
положат основите на образование-
то и да надигнат глас срещу столе-
тия неправди”. Преди да заговори 
за миналото Дядо Иоаникий при-
помни християнските добродетели, 
които всички трябва да притежава-
ме, а след това допълни: „Ние не 

можем да живеем без история. Тя 
се явява не само като учителка, но 
и като вдъхновителка. Историята е 
поучителна винаги”.

С думите си Десислава Танева 
свърза миналото и настоящето: 
„Пожелавам ви да живеете с исто-
рията, да живеете с настоящето и 
всеки от вас да открие пламъка, 
който ще го кара да работи за града 
и ще го задържи в него!”

„Няма друг град като Котел, който 
да е наситен с толкова история и да 
има толкова голямо основание за 
гордост. Котел е перла в короната 
на българското възраждане”, каза 
Марин Кавръков.

Заслуженото признание, което 
получиха Таня Гайтанджиева, 
Стефан Шиваров и Михаил 
Колибаров е резултат от голяма-
та им любов към Котел и приноса 
им за неговото настояще и бъде-
ще. Силно въздействащи са думи-
те на Таня Гайтанджиева: „За 
мен Котел е бил с цялата си сила 
и чистота синоним на Родина. Да 
се родиш и раснеш в Котел–това е 
божи дар. Балканът да е твоя влас-
тен господар–това е най-вълшебен 
божи дар, а да имаш и предци–на 
родната страна гордите орли–
това е най-свещен синовен дълг”. 
Не по-малко развълнуван беше  
и Стефан Шиваров. По интересен 
творчески начин той изрази любо-
вта към родното място.

Обновено издание за новини, култура, местна и регионална политика, образование и спорт в Община Котел

През отиващата си 2012 
година община Котел кан-
дидатства и е одобрена по 
проекти на стойност  около 
10 млн. лева. Реализирането 
на повечето от тях е запо-
чнало през тази година и 
ще продължи и през 2014 
г. Важен проект, свързан с 
о б щ е с т в е н о - с о ц и а л н а т а 
и образователна сфера, е 
финансиран по  Програма за 
развитие на селските райо-
ни и възлиза на стойност  

1 030 914 лв. Предстои да бъде 
създаден център за настаня-
ване от семеен тип на терито-
рията на гр. Котел  с капаци-
тет 14 деца.  Проектът  включ-
ва и благоустройство на при-
лежащото дворно простран-
ство и преустройство на етаж 
от съществуваща  сграда в 
център за социална рехаби-
литация и интеграция. По 
ОП „Регионално развитие” 
на стойност 760 019 лв. ще 
бъдат изпълнени мерки-

те за енергийна ефектив-
ност на училищата в селата 
Ябланово, Тича и Градец. 

 В сферата на здравеопаз-
ването е спечелен проект за 
„Реконструкция, обновяване 
и оборудване в подкрепа на 
създаването на медицински 
център в община Котел”, 
който е на стойност 

1 022 290,96 лв. и е по опера-
тивна програма  „Регионално 
развитие”.

Кметът на Община Котел Христо Киров проведе работна 
среща със Симеон Сакскобургготски в двореца „Врана”.
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(от стр.1) 
  5757454 лв. са средствата по Програма за 

развитие на селските райони, по която ще 
се реконструира съществуващата външна 
водопроводна мрежа и изгради нов напо-
рен резервоар. Проектът включва и рекон-
струкция и рехабилитация на пътищата 
Филаретово – Тича - Орлово и Филаретово– 
Топузово – Соколарци. Община Котел 
ще осигури заетост на 190 лица по про-
ект „Нов избор развитие и реализация” и 
„Подкрепа за заетост” от оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”. 
Придобилият известност проект „Домашен 
помощник” ще облекчи живота на още 20 
лица в лицето на „Подкрепа за достоен 
живот”, реализиран по оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси”.  

За „Подобряване средата за живот” чрез 
разработване на интегриран план за обно-
вяване и рехабилитация на обществени 
зелени площи в  гр. Котел, с. Малко село, с. 
Тича, с. Филаретово и с. Ябланово са отпус-
нати 1 187 096.00 лв. Директивната  план-

схема за зонирането на парк „Изворите” е 
допълнена с проекти за ЦДГ с. Ябланово, 
ОУ с .Филаретово, парк с. Малко село и пло-
щада с.Тича.

Проектът включва озеленителни дей-
ности, настилки на алейни мрежи, паркова 
мебел и съоръжения за парк „Изворите”, 
ЦДГ с. Ябланово, ОУ с. Филаретово, парка в 
с. Малко село и площада с. Тича. 967 574.00 
лв. е сумата за парк „Изворите”, а  оста-
налите средства от общия бюджет на про-
екта-за дейности по селата. По настоящия 
проект тепърва предстоят публични покани  
и обществени поръчки  за изпълнение. 

 Подаден е проект и се очаква финанси-
ране от държавния бюджет за закриване 
на съществуващото сметище в гр. Котел. 
Основен проблем за реализирането му се 
явява имотът, където се намира закритото 
сметище на общината. 

Част от специализираната администрация 
на община Котел вече е и новосъздаденият  
през 2012 година отдел „Европейски фондо-
ве програми и проекти”.

С абсолютно мнозинство общинските 
съветници гласуваха БЮДЖЕТ ’2012 

равняващ се на 10 044 499 лв.

Физически и юридически лица дължат         
500 000 лв. на Община Котел

Позорен списък на некоректните платци 
лъсна в средата на месец март. 444 708 лв. за 
данъци и такса за битови отпадъци дължат 
граждани и юридически лица на община 
Котел. От администрацията съобщиха, че 
ще предприемат действия съгласно ЗМДТ и 
ДОПК за принудително събиране на старите 
и текущите задължения.

Изненадващо за всички, но за първи път 
котленци стават свидетели на неприлага-
на форма на публично „орезиляване”, чрез 
което на обществеността се показват имена-
та на определените като некоректни данъ-
коплатци, които имат натрупани задълже-
ния над 500 лв. Невнесените в срок данъци и 
такса за битови отпадъци се събират заедно 
с лихвите по Закона за лихвите върху данъ-
ци, такси и други подобни държавни взема-
ния по реда на ДОПК.

За ужас на длъжниците позорният списък 
беше закован с кабърчета на информацион-
ното табло на община Котел, намиращо се 

на пъпа на градския площад. Много котлен-
ци спираха и вторачено забили поглед в 
дългите списъци с дребен шрифт четяха, 
невярващи на очите си. Наблюдавахме 
такива граждани от разстояние, които след 
всеки прочетен ред назидателно помахваха 
с ръка и клатеха с възмущение главите си, 
издавайки звук подобен на стар механичен 
часовник. Дали тази мярка ще респектира 
длъжниците и ще доведе до пълненето на 
общинската хазна -времето ще покаже, но за 
отбелязване са активните действия от стра-
на на администрацията и дирекция „местни 
приходи от данъци и такси”. В заключе-
ние ще цитираме някои известни мисли на 
тема ДАНЪЦИ: “На този свят неизбежни 
са само смъртта и данъците” — Бенджамин 
Франклин.

“Данъци — това е цената, която плащаме 
за възможността да живеем в цивилизова-
ното общество” — Оливър Уендъл Холмс— 
старши.

Справката в архивите, която може 
да се направи, показва прецедент 
в практиката на Общински съвет - 
Котел. За първи път след  демокра-
тичните промени най-важният нор-
мативен документ се приема без нито 
един глас „против” или „въздържал 
се”. Като гарантиращ  „устойчивост” 
и „стабилност” определи новопри-
етия бюджет зам.- кметът Детелина 
Адамова и изрази увереност за него-
вото успешно изпълнение. 

   Близо два часа продължиха деба-
тите в общинския съвет  по точката 
за приемане на бюджета, включена 
в редовното заседание. Очаквано, 
както и на заседанията на постоянни-
те комисии, най-активен с коментари 
и предложения беше водачът на лис-
тата на БСП и бивш кмет – съветни-
кът Георги Дедов. След гласувания 
той успя да прокара някои от своите 

писмено внесени поправки. На сеси-
ята присъстваха 20 от 21 съветници, 
които след разискванията единодуш-
но гласуваха „ЗА” приемането на 
БЮДЖЕТ 2012.
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Дама с 5 овце вдигна на бунт животновъдите. 

Кметът анулира търговете за общински пасища
Множеството жалби, оплаквания и 

обществено недоволство бяха част от 
основните причини за анулирането 
на проведените търгове за общински 
пасища в началото на месец април. 
Дама с 5 овце спечели един от търго-
вете, в който губещ се оказва дълго-
годишен животновъд. Той сподели, 
че по този начин е поставен пред 
дилемата да ликвидира стопанство 
от десетки глави едър рогат доби-
тък. Другите кандидати се жалва-
ха от безпринципното и некоректно 
поведение на „печалбарите”, които 
са вдигнали цената на декар на някои 
от търговете от 6 на 20-24 лв. Масово 
имаше оплаквания, че след спекула-
тивни действия случайни лица екс-
плоатират и респективно могат да  
получават субсидии за терени, които 
са облагородени и добре почистени в 
годините от други.

След възникналото напрежение и 
масови недоволства, кметът на общи-
на Котел Христо Киров анулира про-

ведените търгове на 02.04.2012 г. За 
изясняване на възникналите недора-
зумения и максимално съобразяване 
с интересите на местните животновъ-
ди, беше проведена среща в залата 
на общината. Форумът премина във 
взаимни обвинения и на високи деци-
бели. Животновъдите нееднократ-
но употребиха думи като „мафия”, 
„картел” и „печалбари”. Спрягаше се 
и липсата на морал и етика в бранша. 

За случващото се в Котел можеше 
да се разбере и от страниците на 
FERMER.BG.: „Животновъди от всич-
ки краища на България сигнализират 
за сериозни проблеми при кандидат-
стването и наемането на общински 
мери и пасища от Общинските позем-
лени фондове в отделните райони. 
Животновъдите от регионалната 
животновъдна асоциация в Сливен 
алармираха Фермер.БГ за отнети 
права на животновъдите на терито-
рията на община Котел при наемане-
то на общинските мери и

Военният полигон “Ново село” струпа незаконно 
сметище. Котленци ще плащат за рекултивацията
В-к ”24 часа” АЛАРМИРА !
Терен колкото футболно игрище са заси-

пали с отпадъци строители на военната база 
Ново село. Незаконното сметище е на 4 км. 
от котленското с. Седларево. Хората в райо-
на твърдят, че многократно са се оплаква-
ли в общината, но камионите от полигона 
продължават да изхвърлят боклуци между 
местностите Мараша и Конак тарла.

Ако не се справи с проблема, община 
Котел е заплашена да плати от бюджета 
си поне 60 000 лв. за разчистване и възста-
новяване на терена. “В края на миналата 
седмица инспектор от РИОСВ – Бургас ни 
предупреди, че ако не поискаме от авторите 
на нерегламентираното сметище да го зали-
чат и да възстановят чистотата на района, 
община Котел ще понесе паричните санк-
ции и рекултивацията. След няколко месеца 
строителните работи в базата приключват, 
фирмите ще си отидат, а ние ще плащаме 
глоби”, обясни Екатерина Василева, еколог 
в община Котел.

“Изхвърлянето от полигона започна преди 

5 г., уж за малко. Няма разрешение за това 
място. Оплаквах се, записвах номера на 
камиони, от Котел глобяваха някаква фирма 
подизпълнител, но отпадъците се трупат.”, 
каза кметът на Седларево Йордан Русев.

След проверка от 24 август РИОСВ – 
Бургас излезе с официално становище: 
“Замърсеният терен е бивше селско сме-
тище, чиято експлоатация е била  преуста-
новена  преди повече от 5 г. В момента на 
проверката не е констатирано изхвърляне 
на отпадъци. Причинителят на замърсява-
нето е неизвестен до момента. Проверката 
не е приключила, с цел установяване про-
изхода на отпадъка се проверяват фирмите, 
които извършват дейности в района”. “Не 
бях информиран за този проблем, който 
наистина може да се окаже тежък за общи-
на Котел. Ще поискаме от изпълнителите 
на строителния обект “Билфингер Бергер” 
на добра воля да преустановят замърся-
ването и да почистят, преди да напуснат. 
Иначе трябва да търсим по-трудни начи-
ни”, заяви областният управител в Сливен. 

пасища. Според животновъдите, общи-
ната е отхвърлила процедурата за разпре-
деление на мери и пасища от селските кме-
тове, като в хода на кандидатстването е 
променила и правилата и процедурите по 
кандидатстване с цел дискфалифициране 

на част от кандидатите.  По този повод  се 
организира среща с животновъдите в засе-
дателната зала на община Котел, където 
доста  емоционално се обсъди наболелият 
проблем”.
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На попрището жизнено 

накрая чакам сетния си ден.
Добре ли, зле ли прежи-

вях – не зная! Да съдят тези, 
идващи след мен…

Едно ще кажа: хората оби-
чах и святата ни хубава стра-
на

и служех им без корист, 
както можех, в усилни и пре-
ломни времена.

И аз по своя път ще си 
отида, и мене родна пръст ще 
приюти,

но духът ми жив ще си оста-
не, за да твори несбъднати 
мечти!

В края на сесията силно 
прозвучаха думите на Михаил 
Колибаров. Посвещавайки 
много време в търсене и 
събиране на местната исто-
рия, живеейки с настоящето 
на града той привлече вни-
манието на всички със своя 
призив: „Трябва да кажа, че 
барометърът и термометъ-

рът са спаднали под нулата. 
Замръзнахме! Ще трябва 
да стоплим Котел. Това го 
запомнете от мен! Не го ли 
стоплим – Котел ще попадне в 
ледникова епоха!” Към днеш-
ните съветници той се обърна 
с гражданска молба: „Драги 
съветници, подайте си ръце и 
заработете така, както няко-
га ние работехме и творях-
ме! Това делене на зелени, 
на червени и на сини не ни 
харесва. Ако продължавате 
така Котел ще загине! Затова 
трябва неуморно да се рабо-
ти, така както работехме ние. 
Аз си отивам, но вие остава-
те! Животът е пред Вас!”

Подарената от него папка 
с исторически материали, 
свързани с дейността на 
Неофит Бозвели може да се 
възприеме като символ на 
връзката между поколения-
та.

Събитието от празничния 
първи ноември е възмож-

ност да се почувстваме част 
от общност с общо минало и 
с ценности, които си струва 
да пазим. Интересен факт е, 
че удостоените обществени-
ци станаха почетни граждани 
на 90 години. На тази въз-
раст Леонид Хурвиц – извес-
тен американски професор, 
получи Нобелова награда за 
икономика. Наскоро Михаил 
Калашников – създател на 
известните руски автома-
ти „Калашников”, чества 
такъв юбилей. Освен лич-
ности, подобно достолепие 
отбелязаха и някои светов-
ни забележителности, като 
например пистата „Монца” в 
Италия. Едни от емблемите 
на САЩ – световноизвестни-
ят национален парк Гранд 
Каньон в Аризона и надписът 
“Холивуд” в Лос Анджелис, 
също отпразнуваха 90 годи-
ни съществуване – напомнят 
световните новинарски хро-
ники.

Кметът  Христо Киров  връчва званието на Михалил Колибаров

 Таня Кирилова Гайтанджиева
Таня Гайтанджиева е родена на 

29 декември 1922 г. в Котел. Тя е 
средната между четирима братя 
и три сестри. Завършва гимна-
зия в областния град Бургас с 
отличен успех и за награда роди-
телите й я изпращат  на кратка 
ваканция при най-големия й брат 
в София. За малко, но съдбата е 
решила друго. Годината е 1941. 
Хитлер е нападнал Съветския 
съюз. Таня се запознава с при-
ятелите на Никола, които са 
младежи с прогресивни идеи. 
Крехкото девойче пристигнало 
в столицата направо от дъхави-
те чаири на малкия балкански 
градец, узрява за нов живот. 
Тук среща и бъдещия си съпруг 
Алекси Гайтанджиев – ремсист, 

който малко след тяхното запоз-
нанство е предаден, арестуван 
и осъден на 15 години строг 
тъмничен затвор. През години-
те тя последователно работи 
във вестниците: „Работническо 
дело”, „Икономически живот”, 
„Нова светлина”. Има стотици 
журналистически публикации в 
централния печат. Освен журна-
лист е и изследовател на род-
ния фолклор, писател и поет. 
Основен неин труд е книгата й 
„От извора песен струи”- автен-
тични, нотирани народни песни 
от Котленско, в съавторство с 
проф. Николай Кауфман – 2 тома, 
автобиографичната книга „Под 
крилете на Балкана” – 2 изда-
ния, „Страници от времето” и др. 

Член е на Съюза на независимите 
български писатели и на Съюза 
на българските журналисти. Тя 
е дългогодишен председател на 
културно- просветното друже-
ство „Котленски край” в София 
и носител на Народен орден на 
труда – златен (1972 г.). През 
месец юни Таня Гайтанджиева 
чества 90 - годишен юбилей. 
Събитието се състоя  в салона 
на градското читалище, където 
нейните съграждани й отдадоха 
почит и уважение. Много бяха 
поздравленията, които тя полу-
чи: от министъра на културата, 
от община Котел, от Исторически 
музей, от дамска форма-
ция „Димчо Дебелянов” при 
читалище „Славянска беседа”. 

 Стефан Стефанов Шиваров
Стефан Шиваров е роден през 

1922 г. в Котел. Завършва гим-
назия в родния си град. Съвсем 
млад взема участие в I-та и II-та 
фази на Отечествената война. 
Познава трудностите и несго-
дите й, но и опияняващото чув-
ство за изпълнен дълг, възторга 
от победите, с които се създа-
ва история. През 1945 г. запис-
ва Юридическия факултет в СУ 
„Климент Охридски”. Пет годи-
ни по-късно има възможност да 
продължи образованието си. 

Заминава за Ленинград и Киев, 
където вече и професионално се 
свързва със своята любов – исто-
рията, записвайки Историческия 
факултет. 

Нови обстоятелства – предложе-
ние за работа в Министерството 
на външните работи в София – му 
налагат завръщане в родината. 
Нищо не успява обаче да скъса 
връзката му с историята. Той 
завършва задочно Историческия 
факултет на СУ през 1955 г. 
Завръща се в Котел и до ден дне-

шен, далеч след пенсиониране-
то си, продължава да работи, да 
милее, да отдава сърцето и труда 
на перото си на своя роден край.

Стефан Шиваров е единстве-
ният местен историк, който раз-
работва самостоятелна глава 
в останалия неиздаден труд 
„История на Котел”, в който 
участва авторски колектив от 
шест научни светила. Поверен му 
е разделът „Котел между двете 
световни войни (1918-1944)”.

Михаил Колибаров е роден на 
15.VІІ.1922 г. в Котел. Завършва 
висше образование със специ-
алност “Общо земеделие” в 
Селскостопанската академия – 
София. Повече от 36 години рабо-
ти в селското стопанство като 
участъков агроном в с. Везенково, 
началник “Селско стопанство” в 
Околийско управление – Котел, 
началник на планов отдел в 
ДЗС и по-късно като директор 
“Промишлени дейности” в АПК – 

Котел. Пенсионира се през 1982 г. 
Над 15 години се занимава с кра-

езнание и генеалогия, като е един 
от най-задълбочените местни 
изследователи в това отношение.    
Има над 300 разработки, особен 
интерес за него представляват 
големите възрожденски котлен-
ски родове: на С. Врачански, 
Н. Бозвели, Г. Мамарчев, Иван 
Белинов, Иванчо Сивов, Холевич, 
хаджи Гено Губиделников и др. 
Работи върху такива важни за 

историята на селището въпроси, 
като благоустрояването и водо-
снабдяването на града, ролята на 
църквите и свещенослужителите 
и други.

Книгата му “Принос към рода 
Софрониев” разглежда една от 
най-слабо проучените страни за 
голямата възрожденска фигура 
на Софроний Врачански – родо-
вите му корени.

 Михаил Николов Колибаров
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      Последен шанс за болничното 
лечение в Котел 

 Слух, че закриват оконча-
телно общинската болница в 
Котел предизвика обществе-
но напрежение, в резултат на 
което се проведе спешна сре-
ща-дискусия през месец май. 
За да обсъдят ситуацията в 
града пристигнаха народни-
ят представител Десислава 
Танева и управителят на МБАЛ 
„Д-р И. Селемински” - Сливен 
Василслав Петров. Заедно с тях 
десетина медицински работ-
ници, кметът на община Котел 
и управителят на МБАЛ Котел 
разискваха варианти за разу-
мен изход от тежката ситуация, 
която е поставила общинската 
болница на крачка от клинич-
на смърт. Десислава Танева 
започна разговора с думите, че 
„съвместните усилия на прави-
телството, на народните пред-
ставители от управляващата 
партия, на кмета на община 
Котел, на съветниците от гру-
пите на ГЕРБ и ДПС са насоче-
ни към едно - да запазим бол-
ничната помощ в Котел. Нищо 
няма да се закрива!  Работим 
в две насоки. Едната е община 
Котел да кандидатства по про-
ект за 1 млн. лв., за да се закупи 
ново медицинско оборудване 
и да се направи медицински 
център за доболнична помощ. 
Другата е да се открият едно 

или две отделения,  според 
медицинския персонал, като 
филиал на държавната болница 
„Селимински” в Сливен, с което 
държавата да изпълни социал-
ният си ангажимент към котлен-
ци. Крайната цел е болничната 
помощ да остане. Решението на 
Общински съвет- Котел от 28-ми 
май за ликвидация на болница-
та е един административен акт, 
който ще позволи на общината 
да кандидатства за ново меди-
цинско оборудване, а на МБАЛ 
„Селимински” да подаде доку-
ментите в министерството за 
откриване на филиала в Котел. 
Нищо не се закрива и котленци 
ще имат болнична помощ. Ако 
медицинският екип тук сабо-
тира това решение, наистина 
няма кой да помогне”.

„Докато съм кмет гаранти-
рам, че в Котел ще има бол-
нично лечение. Аз съм кметът, 
който до този момент е дал 
най-много средства за болни-
цата, естествено с решения на 
общинския съвет, за което един 
ден може и да бъда обвинен. 
Има помощ и помощ , но не 
може безкрайно да се наливат 
средства. Изключително съм 
благодарен за жеста на МБАЛ 
„Селимински“, които по ника-
къв начин не са длъжни да ни 
помагат за изход от ситуаци-

ята, но са готови да го напра-
вят”, каза Христо Киров.

   Общинският съветник Коста 
Каранашев обобщи ситуацията 
по следния начин: „Това което 
правим в момента не ни се дава! 
То е постигнато с работа, много 
срещи и разговори с отговорни 
фактори в държавата. Ако Вие, 
медицинските работници, сте 

против варианта който пред-
лагаме, двете групи съветници 
няма да гласуваме и оставаме 
на варианта с мъчителната аго-
ния. Така ще е до деня в който 
фактически болницата затво-
ри при все, че реално тя е във 
фалит. Тогава Вие ще поемете 
отговорността пред общество-
то“. Както се очакваше на сре-

щата бяха поставени и въпроси, 
които са свързани с неизплате-
ните задължения към персона-
ла, колко ще бъдат съкратени-
те служителите и какво ще се 
случи с наличния сграден фонд. 
Съдбата на болницата продъл-
жава да вълнува работещите в 
нея и жителите на общината. 

Отчаяните служителите на 
болницата в Котел се срещна-
ха със зам.- кмета на общината 
Детелина Адамова. Те имаха 
възможност да отправят въпро-
сите си, свързани с предсто-
ящото закриване  на здравно-
то заведение и несигурността 
около работните им места. 
Медицинският персонал смята, 
че няма да бъде назначен в 
новия филиал на сливенската 
МБАЛ „Д-р Иван Селемински”, 
който предстои да се създа-
де. След взетото решение на 
общински съвет болницата ще 
бъде ликвидирана. 

Основните въпроси се отнася-
ха до финансовото състояние 
на болницата,  осигуровките 
на персонала и съкращенията, 
които предстоят. Още в начало-
то на разговора с медицинските 
сестри, Адамова обясни, че: „С 
това преместване на персона-
ла от едната в другата болни-
ца, не означава, че сме взели 
решение за ликвидация на вече 
съществуващата болница. Тя в 
момента все още си е търговско 
дружество и ще си съществува,  
докато общинският съвет вземе 
решение за ликвидацията й. 
Жалко, че Йорданов го няма 
да каже какво той мисли и как 
възнамерява да покрие разхо-

дите. Болницата все пак си има 
някакви активи”.

„Единственият вариант по 
който може да се финансира 
болницата е здравната каса или 
от собственик. Най- вероятно 
тя няма да сключи договор, 
защото ние не правим таки-
ва постъпки. Аз разбирам, че 
болницата ще съществува като 
нещо, но точно като какво не 
я ясно. Ще е някакво търгов-
ско дружество. От къде ще се 
изхранва то, като няма склю-
чен договор с касата?”, обобщи 
ситуацията  Динко Деливичев.

С тревога думата взе и Дияна 
Илиева: „Ние нищо не сме 
коментирали с нашето ръко-
водство. От вас чуваме за 
касиер, от вас чуваме за дет-
ско отделение, то вас чуваме 
за тези неща! Ние в момента 
сме като парашутисти, които 
не знаят за какво става въпрос. 
Искам да знам по какъв член ще 
бъдем съкратени и кой го опре-
деля! Дали нашият управител е 
уведомил „Агенцията по труда” 
за нашите съкращения? Кой се 
занимава с тези неща? Нашият 
управител – д-р Йорданов, не 
се занимава!” 

С нескрито притеснение Нина 
Железчева сподели: „Утре ни 
съкращават, подаваме си доку-

ментите и отиваме на борса-
та. Здравните ни осигуровки и 
въобще всички осигуровки не 
са ни платени. Вие ще търси-
те средства, но ние не можем 
да отидем през този период на 
борсата”.

Старшата сестра Елена 
Иванова запита в края на раз-
говора: „Не може ли да се 
потърси някаква персонална 

отговорност за тези три години 
от 2010 година, в които състо-
янието на болницата достигна 
до това положение?” 

„Това, което аз мога да Ви 
кажа е, че ние ще направим 
така, че да говорим с управите-
лите на болниците, за да оста-
нат по-малко хора без работа 
и да се търсят варианти как 
могат да се покрият разходи-
те на болницата. Приоритетни 
ще бъдете вие – работещите 
там”, успокои присъстващи-
те  Адамова.Припомняме, че 
на 28.11.2012 г. беше свикано 
извънредно заседание на ОбС– 
Котел, на което да се обсъди 
бъдещето на общинската бол-
ница.  В дневният ред имаше 
само една точка- разглежда-
не на докладна записка от д-р 
Йордан Йорданов за финансо-
вото състояние на здравното 
заведение. Мотивите за съби-
рането на общинските съветни-
ци бяха свързани с падежа на 
кредита, който погасява бол-
ницата и продажбата на част 
от имуществото за покриване 
на вноските.Най-активно учас-
тие взе Георги Дедов, който 
често желаеше да се изкаже. 
„Става въпрос за болницата в 
Котел, която е де факто закри-
та. Спомняте си преди няколко 
месеца как спорихме. 

Чухме обещанията – филиал 
ще откриват. Всички гледате 
телевизия и виждате как жите-

лите на дадени общини се борят 
със зъби и нокти, за да си запа-
зят болниците. Правителството 
ни обеща филиали и само ни 
подхвърлиха, че едно отделе-
ние може да има. Какво озна-
чава да продаваме рентгена? 
Ние нямаме болница! Аз докол-
кото знам рентгенолозите са 
напуснали и най-вероятно с 
тях върви и рентгена. Няколко 
пъти съм поставял на админи-
страцията тези въпроси. Те каз-
ваха, че няма да оставят бол-
ницата. Те са я оставили! Не 
знам кога ще се изплати този 
дълг. Най-вероятно след време 
общината ще го изплаща. Тоя 
месец ще продадат рентгена. 
След това какво ще прода-
дат? Да си обявяват фалит и 
общината да си поема грижи-
те. Виждате ли докъде я дока-
рахме?” Оптимистично прозву-
чаха думите на съветника от 
Соколарци Хасан Караюсуфов– 
Башаран:      

„Искам само да отбележа, за 
да знаят хората и нашите коле-
ги, че общинските съветници 
няма смисъл да се пререкава-
ме.  

Този проблем не е от вчера, 
не е и от оня ден - той е от 20-30 
години. Болницата има натру-
пани проблеми. Тия рентгени, 
тия машини са остарели и има 
нужда от нова техника. Мисля, 
че ще уредят нещата да се заку-
пят нови комплекти”.

Гласове от болничната 
преизподня в Котел
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Удар под кръста получиха котленските сенатори. От 
него най-много пострадаха тези от тях, които от години 
са без работа и мястото в общинския съвет е единстве-
ното им спасение и налично препитание. От първи юли 
тази година заплатите на едни от „най-важните“ хора 
в общината бяха намалени наполовина. Изменението 
касае възнагражденията на общинските съветници и 
е в резултат от Закона за изменение и допълнение на 
Закона за държавния служител. По този повод пове-
чето от тях  изпаднаха в мирова скръб и като крайно 
нуждаещи се люде вече горко съжаляват за неистовото 
натискане за предни места в листите на движенията и 
партиите по време на отминалите местни избори.

   Граждани коментираха, че колкото и да намалят 
средствата на съветниците, те  все пак ще са много за 
активността, която проявяват при решаване пробле-
мите на общината и неадекватното им гласуване при 
вземането на важни решения. Според тях не може да 
се разбере дали в този общински съвет, решават нещо 
в полза на общината или са там, за да бойкотират 
някой, който не им е достатъчно симпатичен – напълно 
тенденциозно и без конкретен мотив. Спомена се и 
биещото на очи безхаберие, което  струи от банките на 
местни  депутати, които често гласуват без да знаят за 
какво става дума. 

   Състоянието на местните сенатори често се при-
помня и обобщава от екскмет, който сега е съветник. 
Срещу упреците и квалификациите му обаче не проте-

стира никой от посочената категория. Целта на мест-
ните политици е жалка и користностна– чрез „пред-
ставителни” да си вдигнат заплатите. За разлика от 
депутатите, те не получават представителни, нямат 
секретарки, канцеларии или мерцедеси. Безотчетните 

пари в пликовете, давани на депутатите са две трети от 
месечната им заплата. Как ли гледат на това провинци-
алните им колеги?  

   Законът обаче е категоричен - там е посочено, че 
„общият размер на възнаграждението на общинския 
съветник за един месец не може да надвишава 30% 
от средната брутна работна заплата в съответната 
общинска администрация за последния месец от пре-
дходното тримесечие, а на председателя на общинския 
съвет – 90 на сто от възнаграждението на кмета на съот-

ветната община”.  
Въпреки това група 
общинари е напра-
вила запитване до 
кмета как по законов 
път могат да получат 
„представителни”. 
Авторът и вносител 
на предложението 
Владимир Мартинов 
(кандидат за кмет, а 
сега съветник от РЗС) 
сподели, че дори 
когато съветниците 
се срещат с избира-
телите им се налага 
да почерпят в някое 
заведение. Идеята е 
да се  взема фактура, 
която по-късно да се 
осребрява.

Котленските депутати поискаха 
„представителни”, за да се срещат с нас

Председателят на местния 
парламент в Котел Христина 
Чолакова е изпратила искане 
до Общинската избирателна 
комисия (ОИК) за предсроч-
но прекратяване на правомо-
щията на съветника Димитър 
Димитров. Според документа 
същият е допуснал 6 отсъствия 

на заседания на ОбС. Според 
Закона за местното самоупра-
вление и местната администра-
ция всеки общинар, който има 3 
последователни отсъствия без 
уважителен мотив или общо 5 
за година, може да бъде отстра-
нен. Решение за прекратяване 
на правомощията се взима от 
Общинската избирателна коми-

сия.  Създалата се ситуацията 
много прилича на отношения-
та между класен ръководител 
и ученик. Тя е безпрецедент-
на  за местната политическа 
арена. След заседание на ОИК 
председателят й Кольо Косев 
заяви: „Все още не може да се 
каже нищо по въпроса, тъй като 
не сме събрали пълния набор 
документни, необходими за 
окончателно вземане на реше-
ние. Липсва едно удостовере-
ние, което трябва да се издаде 
от председателят на ОбС, така 
че е сигналът не е пълен. След 
като вземем решение ще уведо-
мим ЦИК за него.” 

За коментар “Котленски 
край” потърси водача на листа-
та от коалиция „Обединени за 
Котел”, който с изненада научи 
от нас за предстоящите му про-
блеми. На въпрос към местния 
сенатор, политическа поръч-
ка ли е атаката срещу него, 
Димитров заяви: „Тя не е точно 
политическа, тя е лично към 
мен. Просто се използва поли-
тическо влияние за някакви 
лични цели. Ако погледнем със-
тава на ОИК и превеса, който 
има вътре една политическа 
сила, тази отзивчивост с която 
беше свикано заседанието за 

вземане на решение – без да 
бъда информиран, то логично е 
кой стои зад цялата тази рабо-
та. Мисля, че не казвам някаква 
новина с това, че не съм удо-
бен. Дето има една приказка– 
намериха ми цаката. Дебнеха 
добре и го направиха. Това е 
тенденциозно! Аз съм убеден в 
това. Дали председателката го 
е направила по собствена ини-
циатива или някои й е намек-
нал, че трябва да го направи 
не мога да кажа. Чакам да видя 
решението на тези сеирджии 
от ОИК. Те точно това правят– 
сеир. Изпълняват поръчка”. 
На въпрос как ще коментира 
твърдението на съветника, че 
атаката срещу него е политиче-
ска поръчка, Чолакова заяви: 
„ Ако имат предвид, че на мен 
някой от ГЕРБ ми е дал поли-
тическа поръчка, категорично 
го отричам това. Дори и с г-н 
Каранашев, който е общински 
координатор на ГЕРБ, този 
проблем не съм го споделяла. 
Това си е част от работата ми 
като председател на ОбС. До 

ден днешен никой не ми давал 
политически поръчки. Гласувам 
си общо взето по съвест, макар 
и понякога с неголяма охота, 
но все пак си давам вота. 

Категорично – нищо лично”.

Ще успее ли Димитър 
Димитров да намери извини-
телни бележки или ще бъде 
изключен от разглеждащият 
случая „трибунал” – предстои 
да разберем!

Гонят Д. Димитров от Общинския съвет   
в Котел. Натрупал неизвинени отсъствия?

Съветници  прецакаха  кметовете за 13-та заплата

Без бонуси останаха кмето-
вете в община Котел след засе-
дание на Общински съвет. За 
първи път в историята на ОбС 
местните сенатори налагат вето 
върху допълнителното възна-
граждение, което от години са 
свикнали да взимат избраните 
от народа управници. 

По предложение 
на кмета на община 
Котел, за постигнати 
добри резултати, мест-
ните депутати трябва-
ше да определят инди-
видуалния размер на 
допълнителното възна-
граждение на кметове 
на кметства и кметски 
наместници. Против 
решението активно 
пледира взималият 
редовно осем годи-
ни 13-та заплата кмет 
на БСП Георги Дедов: 
„Въпрос на законосъо-
бразност е защо кмет-
ските наместници са 
включени? Те са едни 
чиновници, назначени 
от кмета и имат особени право-
мощия по закон. Кметът, който 
ги назначава, спокойно може 
да си пусне заповед за всеки 
един наместник каква сума му 
определя за постигнати резул-

тати. Ако взема да питам кме-
товете какви са тези високи 
резултати трудно някой ще ми 
отговори.” Бившият седесар, 
сега съветник от ГЕРБ, Хасан 
Караюсуфов – Башаран запя в 
тона на предишния градона-
чалник: „Този въпрос е много 
деликатен. Кметовете да не 

ни разбират погрешно! В цяла 
България са против 13-та запла-
та, против тези бонуси. Всеки 
ден по телевизията и радиото 
казват, че избирателите искат 
храна, а ние да дадем големи 

суми – това не  ми го позволя-
ва съвестта. Трябва да проучим 
въпроса!”

   При последвалото гласуване 
от 19 присъстващи резултатите 
са: 6 гласа „за”, 5 „против” и 8 
„въздържали се”.

   Подобна участ застигна и 
предложението на  председа-

теля на ОбС Христина 
Чолакова, свързано с 
допълнителното възна-
граждение на кмета на 
общината.

   След сесията в куло-
арите можеха да се чуят 
злостните коментари на 
ощетените кметове. С 
нескрита агресия избра-
ните с пряк вот от наро-
да коментираха: „Ние 
сме избирани от хората, 
не сме били кордисани 
в дълга листа сред слу-
чайни хора. Какво сме 
виновни, че орязаха 
заплатите на съветници-
те? Това ли е начина да си 
го изкарват на нас? Редно 
е да питат избиратели-

те ни дали заслужаваме 13-та 
заплата, а не тези, които преди 
няколко месеца искаха да си 
гласуват представителни.”

В заседателната зала на Общински съвет - Котел бяха  кметовете 
на села и  кметските наместници,  които  след налагането 
на ветото върху допълнителнителните им възнаграждения  

демонстративно напуснаха зседанието на ОбС. 

Бонуси??? напрежение между оБщински съветници и кметове в оБщина котел 
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Река Луда Камчия полудя и наводни десетки домакинства
 Река Луда Камчия полудя, 

наводнявайки десетки домакин-
ства. Празникът Богоявление, 
наричан още „Водици” ще 
остави траен спомен в съзна-
нието на жителите на селата 
Градец, Тича, Ичера, Катунище 
и град Котел. Водната стихия 
ни припомни, че човечеството 
дори и във време на възход е 
безпомощно пред природата. 
Комбинацията от  дъжд,  висо-
ки температури и интензивен 
снеготопеж генерираха огро-
мен водосбор в коритата на 
няколкото ръкава на неслучай-
но наричащата се Луда Камчия. 
Надеждите, че реката няма да 
прелее беше причината никой 
да не предприеме превантивни 
мерки, за  да се спаси покъщни-
на, зимнини и всичко ценно, 
което можеше да бъде унищо-
жено. Реката обаче достигна до 
шосето и настъпи към домове-
те на градечани,  живеещи на 
първа линия.  Дворове, мазета, 
дори и етажи се напълниха с 
вода. Бедстваха пътници, оста-
нали безпомощни в участъка 
Ичера-Градец. Екип на пожар-
ната от Котел самоотвержено 
им помогна, след което отиде в 
Градец, където се включи с как-
вото можа. Остана мит инфор-
мацията, че в нощта на потопа 
„Гражданска защита” е еваку-
ирала и оказвала каквато и да 
е помощ. Жителите заявиха, 

че единствените, които са се 
отзовали на сигнала за помощ 
са пожарната и местните поли-
цаи. В Котел къщата на Атанас 
Бундев-Бомбата беше унищо-
жена от придошлата река. Само 
за няколко часа Бомбата от кв. 
„Изток” се превърна от стопа-
нин на нова къща в собственик 
на руини. Милостиви родни-
ни го подслониха временно и 
прибраха една част от имуще-
ството, което с риск за живота 
си семейството успя да спаси. 
Придошли води от коритото на 
котленската река за пореден 
път наводняват не едно семей-
ство, което живее в непосред-
ствена близост на поречието.

   „Във фаталната вечер реката 
заля къщата ни. Изхвърляхме с 
кофи водата от стаите. Заспахме 
каталясали, а на сутринта - към 
6.50 ч. чухме грохот, наскачах-
ме и хукнахме навън. От баира 
се бяха свлекли камъни и пръст, 
които смазаха тоалетната на 
двора. С този трясък Господ ни 
предупреди и ни спаси. Само 
след минута, докато гледахме 
свлачището, стената отляво се 
стовари вътре в спалнята, къде-
то завивките бяха още топли”, 
разказа съкрушен стопанинът. 

   Както повечето къщи в ром-
ския квартал на Котел и тази 
постройка е без план и нота-
риален акт, както и  застрахов-
ка срещу природно бедствие. 

Кметът на Котел 
Христо Киров  
осигури времен-
но жилище от 
Общинския фонд, 
за да се подслони 
някъде, докато си 
ремонтира къща-
та. Десетки бяха 
подадените сигна-
ли до противопо-
жарната служба 
в Котел за отвод-
няване на мазе-

та.Тежко пострада и магазин    
„Каваците”, където подпорна-

та стена на реката поддаде и 
половината от постройката 
пропадна. Щастлива случай-

ност е, че в момента на срут-
ването клиенти в питейното 
заведение не е имало.

 Никой не запомни Йордановден, но всеки си представи  Ноевите дни!
Реката излезе през пътя Градец-Ичера и  заля над 15 къщи.

Бомбен  апокалипсис                                                        
край Петолъчката

„ШОК И УЖАС”, но в български вари-
ант се разигра като на кино край местност-
та Мараш, на километър от пътен възел 
Петолъчката. Неконтролируеми взривове 
на боеприпаси, намиращи се на територи-
ята на известното в годините като „секрет-
но поделение“, разтърсха земята в радиус 
от десетина километра. Вследствие на екс-
плозията складът се  запали. Той се нами-
ра близо до стралджанското село Лозенец 
и на няколко километра от пътния възел 
в посока Котел. Буквално секунди след 
първия голям взрив нашият съгражданин 
Мехмедали Гаази се свърза с редакцията и 
ни информира за случващото се. 

Той сподели, че докато преминавал през 
кръговото на Петолъчката, небето се е 
изпълнило с голяма ярка светлина, а след 
това последвал смразяващ гръм и ударна 
вълна, която е връхлетяла него и другите 
водачи на пътя. 

Трима души загинаха, а 18 човека бяха 
ранени след взривовете на 5 юни. Сред офи-
циалните версии за инцидента са човешка 
или технологична грешка. Разследващите 
до момента работят по всички версии, но 
скоро едва ли може да се очакват резулта-
ти от тях при положение, че все още не са 
готови дори с експертизата за взривовете в 
Челопечене преди четири години.

Повече от 3 дни посоката за Бургас остана затворена. 
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„Никога повече Възродителен процес!” 
Нека тази чешма да не бъде чешма на 
омразата, а на братството единството 
и толерантността”-това си пожелаха 
жителите на Ябланово. В памет на 42 
пострадали в събитията през мракобесната 
1985 г. при провеждането на Възродителния 
процес в селото, тържествено беше 
открита мемориална чешма и проведен 
възпоменателен митинг. Със своя блясък 
и архитектура, чешмата е послание към 
бъдещите поколения. Лентата символично 
беше прерязана от от зам.-председателят на 
националното ръководство на ДПС Рушен 
Риза и кметът на с. Ябланово Джемал Чобан.  

 Селото станало емблема на съпротивата 
срещу тоталитарната приумица на  Тодор 
Живков за смяна на имената, вече има 
паметник, който ще припомня за тъмните 
времена на комунистическия режим 
в България. Това стана с подкрепата на 
община Котел в лицето на кмета Христо 
Киров, кметство с. Ябланово и местни 
спомоществователи.

 Официални гости на митинга бяха ген. 

консул на Р. Турция, народни представители 
от ДПС, представители на организации 
от Кърджали, Момчилград, Хасково и 
Крумовград, кметове на общини и населени 
места. С вой на сирена и едноминутно 
мълчание присъстващите отдадоха почит 
пред саможертвения подвиг на опълчилите 
се пред танковете, бронираните машини и 
репресията на режима. Областният мюфтия 
отслужи възпоменателна молитва.   

   Село Ябланово става център на съпротивата 
срещу насилственото преименуване в 
Герлово. На 17 януари служители на 
община Котел изнасят от селото документи 
и регистрите с имената и на всички става 
ясно, че за селото започва Възродителния 
процес. Населението се събира на площада 
и се противопоставя на пристигналия да 
ги уговаря общински секретар на БКП. 
Партийният секретар на Ябланово Хасан 
Берберов (по-късно политически затворник) 
изпраща протестна телеграма до Тодор 
Живков, а селяните изпращат до ЦК на БКП 
и Държавния съвет декларации, че не са 
съгласни с преименуването.

Никога вече Възродителен процес! В Ябланово 
съградиха чешма на толерантността

Килим за църквата в Котел дариха мюсюлмани 
от Бурса по време на ифтар в с. Филаретово

Ути Бъчваров с локомотива в Медвен
 Хиляда порции пилешки кебап за гостите 

на събора в Медвен приготви Ути Бъчваров. 
“Зарекъл съм се нито един китайски продукт 
да не бъде сготвен в кулинарния локомотив. 
Това е срамота за българския производител 
и консуматор - да яде боклуци донесени от 
различни страни. Локомотивът се готви с бъл-
гарски продукти и най-вече за българи.Едно 
време Ленин стоеше отпред на локомотива и 
казваше да вървим напред към комунизъм! 
Моят локомотив искам да върне традицията 
на вкусната България, повече усмихнати хора, 
повече сборове и повече истински хора”.  

Селският мегдан се пълни с празнуващи всяка 
година в последната събота на юли, когато е 
сборът на Медвен. Най-голямата историческа 
знаменитост си е Захари Стоянов, но  стане 
ли дума за корени, медвенци изреждат като 
съселяни  и първия български народен артист 
Стоян Бъчваров (от чиято фамилия е издънка и 
Ути Бъчваров),  както и рода Лолови, предста-

вляван в наши времена от Татяна Лолова.
 Правеше впечатление фактът, че имаше 

много деца, младежи и хора, които се бяха 
завърнали дори от чужбина, за да си при-
помнят  родовите корени в дните на събора. 
Организаторите на този празник  видимо не 
бяха пожалили сили и средства, за да  оста-
не той не само запомнящ се, но и да бъде 
предпоставка за още по-големи очаквания 
през следващата 2013 г. Главната атракция 
беше присъствието на Ути Бъчваров с него-
вото кулинарно шоу, който сготви 1000 пор-
ции пилешки кебап за всички гости. Интерес 
предизвика и състезанието по надпиване със 
студена бира, в което финалистите погълна-
ха майсторски над три литра от живителната 
течност. Веселието премина под звуците на 
български хора и популярни народни песни - 
нещо което все по-рядко може да се види и чуе 
на други събори.

 Неизменна част от традициите в 
месеца Рамазан е даването на бла-
готворителни вечери за бедните, 
нарeчени ифтар. Над 500 мюсюлма-
ни от Филаретово и района хапнаха 
различни ястия, дар от фирмата на 
бизнесмена от Бурса Али Бостанджъ, 
който е изселник от Крумовград. По 
принцип  ифтар се полага само на 
тези, които не са хапвали от изгрев 
до залез слънце. Счита се, че който 
нахрани хора, спазвали строгия пост, 
печели голяма благодат. На вече-
рята присъстваха представители на 
консулството на Р. Турция в Бургас, 
гости от Бурса, общинският съвет-
ник и председател на ДПС за общ. 
Котел – Мехмедали Гаази, кметът на 
село Могилец, мюсюлмански духов-
ници. Специален гост на религиоз-
ният празник беше архиерейският 
наместник на котленска духовна око-
лия – ставрофорен иконом Димитър 
Сотиров, който в знак на уважение 

получи от организаторите на празни-
ка дар – килим за Храма “Св.св. Петър 
и Павел” в гр. Котел. “Ако Вие се 
молите за дъжд и урожай над Вашата 
нива, то този благодат ще падне и 
над нашата нива”, приятелски заклю-
чи свещеник Димитър.

253 момчета бяха обрязани на 
благотворителен хаир сюннет в Малко село

Момченца от мюсюлмански семей-
ства от общините Котел, Омуртаг 
и Върбица бяха обрязани по време 
на религиозния ритуал „Сюннет” 
в Малко село. Обичаят беше пред-
шестван от празнично веселие 
на селския мегдан. Сред гостите 
бяха спонсорът от град Бурса Али 
Бостанджи, кметът  Христо Киров, 
кметът на община Едже Абат, Юджел 
Атила, бизнесмените Халим Конук и 
Тургай Улусой и др. Председателят 
на общинската организация на ДПС 
Мехмедали Гаази се обърна към 
гостите с думите: „Поздравявам 
ви с този много личен празник и с 
деня, в който вашите деца по наша-
та религия стават истински мъже.”. 
На   импровизирана   сцена, стилно 
украсена с балони в бяло, зелено и 
червено, деца от Герлово представи-
ха фолклорна програма. Репертоарът 
включваше български народни песни, 
както и изпълнения на майчин език. 
Концерт изнесе и поп-фолк звездата 
от „Пайнер” Магда. Масовият сюннет 
започна  с четене на свещени тексто-
ве от Корана и се проведе в здравната 

служба. Обрязването на мюсюлман-
четата се приема за празник.  Детето 
се облича в официални дрехи, защо-
то в деня на сюннета то започва да 
възмъжава и прави първата си стъпка 
към исляма. Обрязването беше без-
платно за семействата на момчетата. 
Разноските по манипулациите пое 
Али Бостанджи. По думите на съор-
ганизатора Орхан Ходжа най-малко-
то момче подложено на обрязване 
е било на 3 месеца, а най-големият 
младеж – на 17 години.

Съборът в Тича оживя отново след дългогодишно 
прекъсване. Традицията се завръща

 По инициатива на кметството в Тича, 
Община Котел и с финансовата подкре-
па на “ДЕМЕТ ПАРКЕТ” след четвърт век 
беше възобновен традиционният събор на 
село Тича. Официални гости на празника 
бяха народните представители Десислава 
Танева от ПП ГЕРБ и Четин Казак от ДПС. 
В приветствието си към своите съселяни 
кметът на община Котел Христо Киров изра-
зи надежда, че догодина по същото време 
тичанци ще са забравили проблемите си 
с водоснабдяването и водния режим през 
лятото, защото е разработен и внесен евро-
пейски проект по Програма за развитие на 
селските райони. Заслужени аплодисменти 
получиха децата, които представиха худо-

жествено-музикална програма, последвана 
от пехливански борби. Заедно с фолк изпъл-
нителката от МК “Пайнер” Татяна, деца 
и младежи пяха и танцуваха на сцената. 
Добило в годините на ранния социализъм 
прозвище Малката Москва, днес в селото 
живеят около 1200 души. Между тях цари 
дух на разбирателство, етническа и религи-
озна толерантност. Дългогодишният кмет 
на селото Коста Русев, който днес е на забе-
лежителните 90 г., припомни, че до 1972 г. 
Тича е била община с 12 населени места. 
Организаторите обещаха никога повече 
честването на събора да не бъде прекъс-
вано и той да се провежда всяка година в 
първата събота на месец септември.
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Млечен пир след катастрофа на ТИР край Котел 10 тона продукти на 
фирма „Данон” станаха 
жертва на заспал шофьор 
и мародерско плячкос-
ване. В  ранното утро 
на 30 август водачът на 
тир VOLVO с пловдив-
ска регистрация заспива 
зад волана в прав учас-
тък от пътя намиращ се 
на 2 км. от Котел в посока 
Омуртаг и 150 м. от т.н. 
разклон „Трите вятъ-
ра”. Преминавайки през 
насрещното платно хла-
дилният камион се врязва 
в предпазната мантинела, 
която не успява да удържи 
тежката машина и полита 
в 40 метрово дере, къде-
то за късмет спира хори-
зонтално след едно пре-
обръщане, задържан от 
няколко дървета. Водачът 
се размина без сериозни 
травми– само с две пукна-
ти ребра и натъртвания. 

Час след катастрофа-

та мълвата за разбил се 
камион с товар от мляко, 
сладолед, лакомства и 
кашкавал, събуди интере-
са и апетита на ромите от 
Котел и с. Тича. 

Те започнаха да прииж-
дат на тумби и стартира 
грабенето на млечна-
та плячка. Безпомощен 
представител на фирмата, 
която работи за “Данон” 
крещеше, опитвайки се 
да разгони грабливи-
те птици. Намесиха се и 
двама полицаи, които 
известно време успяха да 
контролират ситуацията, 
докато пристигне друг 
камион, за да натовари 
поне част от оцелялата 
стока, амбалажа и евро-
палетите. Мълвата дос-
тигна такива размери, че 
в дерето около отломки-
те на хладилният камион 
грабещите бяха повече 
от щайгите с разпиляно 

кисело мляко.Дори след 
пристигането на кран за 
изваждането на камиона 
безразсъдното поведение 
на грабещите продължи. 
Полицията трудно разгон-
ваше множеството дори и 
в моментите, когато тоно-
ве желязо висяха на въже-
тата на крана. Под тях 
хора се биеха кой повече 
да отмъкне. Някои пред-
приемчиви роми напра-
виха по няколко курса до 
Котел и с. Тича, за да про-
дават в махалата стоката, 
която в голямата си част 
беше видимо негодна за 
консумация и възкиснала 
в часовете на открито под 
жаркото слънце. 

Народът е казал:  
„Лаком гъз глава затри-
ва”.  В Котел се появи нов 
вариант на фолклорната 
мъдрост: “Данон на аван-
та яло, за една седмица се   
осрало …“

ДНСК-Бургас събори незаконни дувари 
на механа „Старата воденица”

В ранното утро на 20 юли 
служители на ДНСК-Бургас, 
придружавани от “наказате-
лен отряд” от роми, започна-
ха дръзка акция за събаряне-
то на незаконните строежи в 
Котел. Дебелите зидове на 
механа „Старата воденица” с 
грохот падаха камък по камък. 
Въпреки, че са се спрягали и 
други не по-малко съмнителни 
по своята история и законност  
строежи и постройки, до този 
момент не сме виждали подоб-
ни мерки от страна на контро-
лиращия строителството орган. 
Поради тази причина собстве-
никът на заведението Янчо 
Атанасов определи града като 
„незаконен” и маркира опреде-

лени улици и обекти, при които 
ситуацията не е по-различна от 
неговата. Според него той се 
превръща в първата жертва на 
репресивния орган. Уморен от 
хорската злоба и неразбиране-
то от страна на общината през 
годините, той предрече мрачно 
близко бъдеще за родния град. 
Според него след години ще 
останат „2500 братя от малцин-
ството, 400 възрастни пенсио-
нери и 20 каракачанина. Град 
в който всичко се е разпадна-
ло, няма поминък и смисъл за 
живот”. Г-н Атанасов дори се 
закани да продаде всичко и да 
напусне заедно със семейство-
то си Котел. Дали това ще се    
случи -  времето ще покаже.

Американско семейство с осем деца осинови                                                                   
българче от дома в с. Медвен

Сирачето Надежда Герганова 
от дома за деца с увреждания 
„Света Марина” в котленското 
с. Медвен, вече е София Нейдън 
от Пенсилвания. Точно 6 години 
след постъпването й в институ-
цията на 18 май 2006 г.,  моми-
ченцето щастливо прегърна 
новите си родители и помаха 
за довиждане на служителите и 
връстниците си.

   „Семейство Нейдън се вклю-
чили в регистъра на правосъдно-
то министерство за осиновители 
на деца със специални нужди. 
С посредничеството на фонда-
ция “Веста” в края на миналата 
година те посетиха дома и харе-
саха Надя. След това идваха 

често и детето бързо ги възприе 
като родители. Към нашите деца 
много рядко проявяват интерес, 
защото почти всички са с тежки 
увреждания. Надя е от малкото 
без ментални проблеми, а сега 
успешно завърши трети клас 
в Котел”, обясни  за нашата 
медия директорът на дома “Св. 
Марина” Цонко Дончев.

   Семейство Нейдън има други 
осем осиновени деца. Миналата 
година те са взели дете и  от дом 
в град Добрич.

„Осиновителите са прециз-
но проучени и сме сигурни, че 
Надя влиза в много благопри-
ятна за нея среда. Надявам се 
с мъдростта, обичта и грижи-

те си това семейство да напра-
ви щастливо нашето сираче”, 
допълни Цонко Дончев.

  „И аз искам майка и татко”, 
помоли Любчо, който остава в 
дома с другите 44 болни деца. 
„Не плачи! Аз като порасна, ще 
се върна при вас”, успокои го 
10-годишната София Нейдън. 
По стар български обичай гос-
тите бяха посрещнати с хляб и 
сол, а ги изпратиха с ливването 
на менче с вода по пътя  им към 
САЩ. На Надя беше подарен 
здравец с пръст от Медвен, за 
да й напомня за въздуха, който 
е дишала в годините, когато 
дом „Света Марина” е бил за 
нея семейство.

След 30 г. забвение, пресъхна-
ла и скрита в горската шума, като 
Феникс от пепелта се въздигна 
стара котленска чешма. За рес-
тавраторите тя вече е Стоянова 
чешма. Група всеотдайни работ-
ници от програмата за обучение 
в сектора „Бедствия, аварии и 
катастрофи”, обладани от местен 
патриотизъм, по своя инициати-
ва вложиха творчество и усилия 
за облагородяването на участък 
от градския парк, в който преди 
десетилетия е течала чешмичка. 
Край нея пък е имало пейки за 
отмора.

По спомени и снимки мястото и 
реставрираните останки на чеш-
мата днес връщат спомените на 
по-възрастните котленци.

Васил Пенев е един от мъжете 
в бригадата, който не крие удо-
влетворението си от извърше-
ното добро дело. „Както много 
неща в Котел годините мина-
ват, нещата остаряват и няма 
кой да ги поддържа – споделя 
Васил пред „Котленски край”.- 
Решихме да възстановим тази 
забравена чешма и да направим 
към нея приятен кът за отдих– 
хората да почиват, отмарят и да 
пият от хубавата изворна вода. 
Решихме чешмата да вземе 
името на нашият колега Стоян, 

който, може да се каже, вложи 
най-много труд и ентусиазъм. 
Той беше и инициаторът на това 
начинание“.

Оказа се, че в бригадата има и 
духовник в лицето на Радослав 
Демирев – пастор в Евангелската 
църква на село Градец, който 
е с познания в строителството. 
„Христос казва: „Аз съм живата 
вода. Който пие от нея, никога не 
ожаднява”. Сега и ние изчисти-
хме изворчето, наредихме около 
него бели, хубави камъни – при-
знава той, видимо въодушевен. – 
Всичко това го правим за водата, 
която извира. Ако нямаше вода, 
тия камъни щяха да бъдат без-
предметни. Изворът краси цяла-
та местност. Той представлява 
знанието, към което всички се 
стремят“.

Всички са загрижени дали тру-
дът им ще остане във времето 
или вандалите, които често вил-
неят из градския парк, ще излеят 
разрушителния си опит.

За да уважи и благодари на 
работниците, в деня на приключ-
ването на обекта на място дойде 
заместник-кметът на общи-
на Котел Детелина Адамова и 
главен експерт по европроекти 
Ренета Христова.

Нов живот за стара забравена          
чешма в парка на Котел
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Изгоря до основи и без 
шанс да бъде дори отчасти 
спасена 200 – годишна къща, 
собственост на фотографа 
Божил Драганджиков. Както 
KOTELNEWS първи съобщи на 
10.12.2012г. около 16,30 часа при 
загадъчни обстоятелства лумна 
възрожденска къща, която 
е и паметник на културата. 
Бързата реакция на репортер 
на KOTELNEWS за пореден път 
изпревари пристигането на 
органите за противодействие 
на мястото на инцидента. 
Oт репортаж на местната 
телевизия възникват поводи за 
сериозни размисли и анализи. 
Хронологично нещата започват 
с подаването на сигнал към 
112. Според очевидци той е 
подаден от граждани буквално 
минути след първите облаци 
дим. В 16,45 репортерът 
на KOTELNEWS пристига 
на мястото на инцидента с 
телевизионно оборудване. 
Периметърът около пожара е 
изпълнен с десетки граждани, 
чудещи се къде е пожарната. 
Голяма част от присъстващите 
твърдят, че преди 10-15 минути 
мнозина от тях са подали сигнал 
на спешния номер. След около 5 
минути пред залостената врата 
на къщата дотичаха първите 

двама пожарникари. Без да 
се колебае и въпреки гъстите 
облаци дим, Михаил Вълков от 
Котел (извадил Богоявленският 
кръст на Йордановден тази 
година) с карате похвати успя 
да разбие масивната порта. 
Същият, заедно с Иван Муцеков 
и двамата пожарникари 
проникнаха в двора и помагаха 
самоотвержено в първите 
опити за гасене. Видно от 
телевизионните кадри имаше 
организационни проблеми. 
Те  бяха свързани с бързо 
изчерпващото се количество 
вода, стигащо за гасене в 
рамките на 3 минути. В звука 
към картината отчетливо ще 
чуем безпомощните викове 
„Дайте вода!” и „Водата 
свърши!” Близо 40 минути 
гледахме как пожарникари 
и огън си играеха на котка и 
мишка. В дългите антракти -  
докато пристигне следващият 
пълен с вода автомобил, огънят 
се разрастваше, обхващайки 
безвъзвратно цялата сграда, 
включително стаите от първия 
етаж. Едва в 17,38, според 
видео записа мощни струи вода 
от няколко фронта принудиха 
огъня да се подчини на човешкия 
фактор. Уви! Към този момент 
приоритет на гасителите беше 

недопускането на пожара към 
сградите в непосредствена 
близост. Описаната до тук 
ситуация предизвиква няколко 
важни въпроса. Да ги отправим! 
Има ли обективна причина 
за очевидното забавяне 
при идването на първия 
противопожарен автомобил? 
Какво забави повече от 40 
минути организирането на 
адекватна гасителна линия 
от алтернативен източник  
(противопожарен хидрант)? 
Защо на 20 метра от мястото 
на пожара се оказа, че 
липсва или е в неизправност 
противопожарен хидрант, 
който е бил наличен назад 
във времето? Защо няма или 
е в неизправност подобно 
съоръжение на улиците: 
„Тинтява”, „Незабравка”, 
„Марко Лерински”, „Бреза”, 
„Иглика”, „21 януари”? 
Всяка от тези улици е в 
близост или пресечна на 
злополучната „Тинтява”, 
където в непосредствена 
близост има 7 дървени къщи от 
времето на стария Котел. Кой 
е отговорен за неизправността 
и поддръжката, обозначението 
и профилактиката на тези 

важни съоръжения – градските 
противопожарни хидранти? 
Кой взима решения за тяхното 
премахване? Кога и от кой е 
правена проверка на тези 
устройства в злополучния 
квартал? На всички тези 

въпроси KOTELNEWS ще се 
опита да потърси отговори.

   На фона на всичко описано 
дотук не може да не бъде 

отбелязан самоотвержения дух 
и мъжество на огнеборците. Те  
не пестяха сили в извънредно 
тежките и опасни условия на 
терена. Имаше ли шанс да 
бъде спасен архитектурния 
паметник и да очакваме ли 

пореден палеж в съседната 
възрожденска къща, която 
е разбита и изоставена второ 
десетилетие?

Изгоря 200- годишна къща. Три часа 
пожарникари се бориха с огъня

На 18 юли 2012 г. в 8,30 ч. 
след кратко боледуване и 
инфаркт на 61 годишна възраст 
ни напусна популярният музи-
кант, радиоводещ и шоумен 
Сашо Касиянов. Тъжната вест 
се разнесе бързо тази сутрин 
от уста, на уста, които дълго ще 
повтарят името на човека и тво-
реца, който ще липсва на хиля-
ди и хиляди негови почитате-
ли, близки, роднини, колеги. 
Александър Касиянов бе роден 
на 29 януари 1951 г. в София (той 
обаче празнуваше на Бабинден 

– 21 януари). Родово е свързан 
и с Велинград, но полето на 
развитие на големия му твор-
чески дух е Сливен. Обичаше 
го, макар понякога на шега да 
го наричаше Ветроциганск. А и 
градът, а и селото го обичаха, 
както и целия регион. Хората 
често казваха, че е оженил 
половината околия. Бе майстор 
на сватбения ритуал в духа на 
народните традиции. Сашо 
беше, както се шегуваме реги-
онална личност от национално 
значение. Никога не изневери 

на народната музика, напи-
сал е Тракийска сюита и реди-
ца други народни музикални 
изпълнения. В немалък период 
от живота си преподаваше там-
бура в музикално училище в 
Котел, преподавал е и в I-во СОУ 
„Хаджи Мина Пашов” - Сливен. 
Участвал е в множество кон-
церти  с най-големите българ-
ски музиканти– Иво Папазов-
Ибряма, Матьо Добрев, 
Теодосий Спасов, Васко Денев, 
Младен Малаков, Виртуозите 
на Тракия и много други. С 
тях той разнасяше славата на 
България далеч зад пределите 
и. Познаваше всички и всички 
го познаваха. Касиянов написа 
огромна част от живата история 
на радиопредаванията, не само 
на фолклорните, но и на зло-
бодневните, на забавното шоу. 
Работи за „БИМАКО”, „Омега”, 
Експрес”, радио „Сливен Нет”. 
Направи много предавания в 
различни периоди в местните 
телевизии, записвал е и за БНР. 
Заедно с Ибряма създаде син-
дикат на народните музикан-
ти. Майстор и на площадното 
веселие, почти не минаваше 
новогодишен празник без него. 
Напоследък хората бяха свик-
нали повече с него, отколкото 
с който и да е президент. „Като 
сме безделници, да не сме без 
празници”, често казваше Сашо 
с дяволит поглед. Притежаваше 
неподражаем хумор и дори и 
най-старите му истории и глуми 
не омръзваха. За завист бе ком-
панията, в която бе Сашо до 
зори– с акордеона, шегите и 
вицовете. А водката с тоник 

ще остане в местния жаргон 
като Касияновка. Обичаше да 
помага на хората, но малци-
на му помогнаха в кризисни-
те времена. Както обичаше да 
се изразява: „Единствено вие 
ме разбрахте, и то погреш-
но!” Политиците обичаха да се 
отъркват около него, събираше 
им хора на площада. Той бе 
любезен с всеки, но често не 
пестеше пиперливия си хумор. 
Общински съвет - Сливен 
посмъртно да даде на Касиянов 
званието „Почетен гражданин 
на Сливен”.  Паметна плоча на 

известния музикант ще бъде 
изработена със средствата, 
събрани на благотворител-
ния концерт в памет на сли-
венския музикант и творец. 
Концертът в голямата зала на 
Драматичния театър „Стефан 
Киров” беше организиран от 
приятелите на Сашо Касиянов. 
В театъра бяха показани кадри 
от живота и богатата творческа 

биография на музиканта, дири-
гента, композитора и водещ 
на предаването „Магията на 
фолклора” Сашо Касиянов. В 
благотворителния концерт 
участваха Теодосий Спасов с 
фолк квинтет. Музикантът и 
композитор Теодосий Спасов е 
почетен гражданин на Сливен 
и носител на голямата награ-
да за литература и изкуство 
„Добри Чинтулов” за 2009 г. 
Пред многобройната публика 
свириха Матьо Добрев, Иво 
Папазов – Ибряма и оркестър 
“Тракия”, духовият оркестър 

“Карандила”. Солисти бяха 
народните певици Мария 
Карафезиева, Динка Русева.

IN MEMORIAM

   Редактори  
в-к “Котленски край”

инж.Валентин Русев
 Недко Косев

IT консултант Йордан Даракчиев
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60 години Природонаучен 
музей - Котел

Природонаучният музей в 
Котел навърши 60 години. За 
отбелязването на годишни-
ната в централния вход на 
музея беше открита изложба, в 
която чрез фотоси и предмети 
е представен живота и делото 
на създателите на културната 
институция. С голямо вълнение, 
предизвикало и сълзи в очите, 
спомени разказаха за своя учи-
тел Васил Георгиев, обществе-
никът Стефан Шиваров и учи-
телят Минчо Джуров. Мария 
Руманецова припомни за своя 
съпруг - препаратора Никола 
Руманецов, посветил  живота си 

на създаването на богатата екс-
позиция от животински екзем-
пляри, които и днес зад вит-
рините изглеждат като живи. 
Създател на природонаучния 
музей е учителят – естественик 
Васил Георгиев (1875 – 1963). 
Роден в Котел, той изучава и 
събира различни видове от реги-
она в продължение на 60 години 
и създава богата колекция от 
вкаменелости, насекоми, риби, 
земноводни,бозайници,влечуги 
и птици. Благодарение на него 
днес може да се види в значи-
телна степен природното богат-
ство на Източна Стара плани-

на. Сградата, където  днес се 
помещава музеят, е построена 
през 1981 г. във връзка с тър-
жествата по случай 1300 години 
от основаването на българска-
та държава. Музейната експо-
зиция разполага с над 30 000 
вида, които показват природ-
ното разнообразие в региона. 
Тя е организирана на еколо-
гични принципи и заема площ 
от 1000 кв. м., което нарежда 
Природонаучния музей на второ 
място по големина след този в 
Букурещ. Показани са начина 
на живот и местообитанията на 
отделни животински видове в 
среда, пресъздаваща естестве-
ната им природа. Изложени са 
редки и застрашени от изчезва-
не видове като дропла, черен 
лешояд, черен щъркел, скален 

орел, видра, кафява мечка. 
Особен интерес представля-
ват дарените кралски пинг-
вин, мангуста, крокодил и др. 
Природонаучният музей в гр. 
Котел заема достойно място в 

музейната мрежа  на страната 
и се е утвърдил като културно – 
просветно учреждение не само 
от регионален, но и от национа-
лен мащаб.

145 години от рождението на котленеца и артиста Гено Киров
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сградата на музея 1965 -1980 г.

145 години от рождението котленеца и артиста Гено 
Киров бяха от белязани в Пантеона на Георги Стойков 
Раковски.  Събитието уважиха негови роднини – пра-
внучката му Елена Кирова със семейството си, Румяна 
Василева от музея към Народния театър „Иван Вазов”, 
негови почитатели и граждани. Присъстващите се 
запознаха с живота и делото на големия котленски 
артист, разглеждайки подредените във фоайето екс-
понати. Беседа изнесе Величка Калева – уредник в 
музея. Самодейци от читалище „Съгласие – Напредък 
1870” представиха кратка програма със скечове по 
записки на Гено Киров и песни за него. Елена Кирова 
се обърна към  самодейците и присъстващите с думи-
те: „ Благодаря на всички Вас, които присъствате тази 
вечер тук, защото по този начин смятам, че паметта на 
котленеца и артиста Гено Киров може да се съхрани 
по-дълго.” Гено Киров е личност, оставила светла диря 
не само в българския театър, а и в българското образо-
вание. На 8 ноември 1867 г., в Котел, в семейството на 
Киро и Жека Генови, се ражда бъдещият голям актьор 
Гено Киров. Родителите на Г. Киров са неграмотни и 
както казвал често баща му, дали го да учи в четвърто-
класното котленско ,,скольо” за да не остане сляп, след 
което завършва областната Сливенска гимназия.

   Следвайки духа на времето и продължавайки тради-
циите на народните будители Г. Киров предпочита да 
стане учител, а не чиновник. И твърде млад, през 1884 
г. постъпва учител в Котленското училище. Интересни 
са спомените му за това време – за спазаряването 
му за учител за 3 лири турски на месец; за ролята на 
учителя, който трябва да разбира и знае всичко; за 
местните избори в Котел и пр. Неделен ден младият 
учител изнася сказки на просветно-исторически теми, 
заедно с другите учители урежда неделно училище 
за мъже и жени. И тъй като умеел да чертае отлично, 
кметът на Котел му казва: „Г-н Генчо, треба да си учил 
да размерваш, я да направиш един план да прекараме 
две чешми в града от изворната вада. Ще го пратим в 
Сливен и окръжния инженер ще ни разреши да копа-
ем”. Биваше ли да кажа, че не зная?” – казва Гено 

Киров.  И след няколко месеца в Котел са построени 
две чешми по негов проект. Гено Киров влиза в разрез 
с общественото мнение по редица въпроси. Когато 
въвежда модата да се носят бели тънки панталони 
през лятото, присмехулните котленци измислят песен 
за него – ,,Изтъкалъ Кирувицъ бялъ аба за навуща/ а 
на Гену се пуревнълу,/ та си ушил панталони..” тази 
песен става популярна в Котленско. С нея се открива 
забавната част на вечеринките. Г. Киров си позволя-
ва да обръсне и мустаците си. Отказва да преподава 
Закон божи, подготвя сценки, в които усмива и крити-
кува порядките в тогавашен Котел, за което е наказан 
и преместен като учител в Ямбол. После в  Шумен 
и Варна, като оставя следи като любител театрал. 
За първи път като ученик в Котел, Генчо вижда теа-
трално представление. Разквартируваните в селището 
опълченци представят пиесата ,,Княз Потьомкин”. За 
първи път излиза на сцена като ученик през 1881-82 
г. в пиесата ,,Осман паша”. В Сливен има възможност 
да гледа Румелийската театрална трупа, която пред-
ставила „Райна княгиня”, ,,Михалаки чорбаджи” и 
,,Червените панталони”. Представленията си остават 
негова тръпка. Г. Киров подготвя в Котел пиесата 
„Многострадална Геновева”. През 1890 г. заминава за 
София и постъпва в театър ,,Основа”. Не след дълго 
го напуска, защото не му предлага нищо ново. През 
1895 г., министерството на просвещението решава да 
постави на професионални основи българския театър. 
Тогава е обявен конкурс за стипендии по драматично 
изкуство. Той е спечелен от Гено Киров, А. Будевска, 
В. Игнатиева и Кр. Сарафов. Котленецът четири години 
учи в Московското  императорско театрално училище. 

След завършване на Московското театрално училище 
постъпва в театър ,,Сълза и смях”. Дебютната му роля, 
вече като дипломиран актьор, е Разплюев от ,,Сватбата 
на Кречински” от Сухово-Кобилин. След откриване-
то на Народния театър става артист там. Изпълнява 
предимно комедийни роли – Белогубов в ,,Доходно 
място” от Островски, д-р Бартоло в ,,Севилският бръс-
нар” от Бомарше, Странджата от ,,Хъшове” на Вазов и 
редица други. Г. Киров се проявява и като режисьор. 
Поставя около 15 пиеси – ,,Василиса Мелентиева”, 
,,Сватбата на Фигаро”, ,,Щастливият ден” и др.

   Гено Киров е не само изключителен актьор, а и 
добър художник. За това говорят и оставените от него 
графики. По времето на учителстването му, в края на 
80–те години на ХІХ в. министерството на просвеще-
нието разпраща съобщения до учителите да събират 
материали за историята на техните училища. 

Знаейки значението на Котел в епохата на 
Възраждането се заема да събира писмени документи 
и всичко което му разказват възрастните котленци за 
миналото на града и училищата. Преравя църковния 
архив и записва всичко, което счита за важно. 

Така случайно се натъква на един извор за историята 
на Котел – ,,Летописа на Жендо Вичов”. Отпечатва го в 
един от томовете на СбНУНК през 1895 г. Там публику-
ва и много материали за котленското училище.

През 1939 г. дарява на библиотеката-музей в Котел 
почти всичко, което е събрал за града.

След бомбардировките над София по време на 
Втората световна война, семейството е евакуирано 
в Сухидол. Там на 11 февруари 1944 г. е последното 
дихание на големия актьор и човек Гено Киров.



Тодорови кушии в Котел

Тази година на състезанието на 
Тодоровден в Котел участваха не 
само коне, но и магарета и катъ-
ри. Кушията се проведе на град-
ския стадион  „Раковски” и беше 
организирана от община Котел. 
Участниците се бориха за призо-
ви места в три категории – езда 
на кон, катър и магаре с каруца. 
Спази се традицията да се отли-
чават най-малкият и най-възраст-
ният участник. Хубавото време 
предразположи котленци да изля-
зат от домовете си -  на трибуните 
на стадиона имаше над 350 зрите-
ли. Православната църква чества 
паметта на св. Теодор по време на 
първата събота на Великденските 

пости (съботата след Сирни 
Заговезни). По стар обичай на този 
ден се провеждат конни състеза-
ния (кушии). Празнува се главно за 
здраве на конете. Най-интересният 
момент от Тодоровата събота е 
кушията. Рано на Тодоровден май-
ките изкъпват децата си, за да не 
ги боли глава и да не се разболя-
ват. Преди кушията жените си мият 
косите с вода, в която поставят 
слама от яслите на конете. Водата 
от миенето хвърлят на улицата 
след конете, за да са дълги и здра-
ви косите им като конска грива. 
Надбягването с коне и е обичай, 
в който участва цялото населено 
място.

Жители на община Котел, млади и стари 
любители на леката атлетика и масовия спорт, 
се бяха събрали в късния следобед пред сгра-
дата на Спешна помощ, където с нетърпе-
ние очакваха да се включат в Световния про-
бег на хармонията. Те се присъединиха към 
интернационалната група, която пристигна в 
града. По трасето до площад „Възраждане” 
всеки бяга с факела, който е и символ на 
щафетата. По гостоприемен български оби-
чай заместник-кметът на общината посрещна 
с хляб и сол организаторите и включилите се 
в краткия маратон. Вече трето десетилетие 
Световният пробег на хармонията е едно от 
най-мащабните и въздействащи граждански 
доброволчески инициативи за постигане на 
мир, развиване на приятелство и преодоля-

ване на етнически, религиозни и културни 
бариери.

Като символ на стремежа към хармония, 
международен отбор от бегачи пренася на 
щафетен принцип горящ факел. Във всяко 
селище факелът се посреща и предава от 
ръка на ръка от множество граждани, вдъ-
хновени от идеала за постигане на по-хар-
моничен свят. От създаването си пробегът е 
посетил над 140 държави в 6 континента. Тази 
година европейската част от пробега стар-
тира в Дъблин, Ирландия, на 26 февруари и  
завърши в Москва, Русия, на 27 септември. 
Пробегът преминава през България в пери-
ода 14-21 юли. 

В него може да участва всеки– професио-
нални атлети и любители, млади и стари. 

Огънят на хармонията завладя и Котел

ККС “ДЕМЕТ” отчете силна спортна година  в България и чужбина.

 Рали „Сливен 2012” премина и 
тази година през нашата община. 
Победител в традиционното изда-
ние стана Димитър Илиев.  Това не 
беше единственото подобно състе-
зание на което станахме свидете-

ли. Известната офроуд надпревара 
Breslau Balkan също не подмина 
Котел. В нея участваха над 60 еки-
пажа от цяла Европа, включително 
и отбори от рали „Дакар”.

По повод 191 години от рождението на иде-
олога на българското национално- освободи-
телно движение Георги Стойков Раковски, на 
20.04.2012 г., в гр. Котел бе организиран реги-
онален крос „Раковски” в парк „Изворите”. 
Участие взеха седем отбора от общината, раз-
делени в две възрастови групи - V-VІ и VІІ – 
VІІІ клас момичета и момчета. Отборно купи 
получиха: НУФИ „Филип Кутев”, СОУ „Г. С. 
Раковски” от гр. Котел и ОУ „Н.Вапцаров” – с. 

Ябланово. Първите места в индивидуалното 
класиране при момичетата V-VІ клас взеха 
К. Христова, Д.  Веселинова, Г. Хасанова. В 
същата възрастова група наградените мом-
чета са Ив. Ганчев, И. Илиев, Ст. Димитров. 
Победители при момичетата от VІІ – VІІІ клас 
станаха Сл. Деливичева, М. Христова  и Д. 
Симеонова. При момчета се отличиха Х. 
Муртазов, Х. Топчиев, К. Славчев.

Успешна беше годината за клуба 
по конен спорт „Демет” в село 
Тича и състезателката му Мелиха 
Кирова. Тя завоюва престижни 
награди от международни състе-
зания в различни европейски стра-
ни– първо място в Австрия, първо, 
второ и четвърто място в Германия, 
второ и трето в Румъния. В Турция 
тя беше единственото момиче,  
класирало се на четвърто място 
при мъжете. 

На Балканиадата по конен 
спорт, в индивидуалната надпре-
вара, Мелиха се нареди втора, 
а в отборното класиране– трета. 
Състезанието се проведе в рам-
ките на четири състезателни дни 
на Олимпийския стадион в гръц-
ката столица. Високото  отличие 
тя завоюва със своя кон Demet-
Carletto. За многото спортни 
отличия през 2012 г. допринесо-
ха елитните състезателни коне на 
клуба: Apokalipsis, Bacardi, Calina, 
Carletto, Carlos Casini, Lamborgini, 
Lord Argentinius.
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Машина на времето ни пренася в 

миналото. Фестивал на фолклорната 

носия – Жеравна 2012 
 Фондация “Българе”,  съв-

местно с бщина Котел, кмет-
ство Жеравна и „Бона фиде”, 
за пореден път обединиха уси-
лията си, за да могат десетки 
хиляди хора от всички краища 
на България и чужбина,  да ста-
нат част от един уникален, ели-
тарен фестивал, който може да 
се сравни само с машина на вре-
мето– Фестивала на фолклор-
ната носия – Жеравна 2012 .

На 17, 18 и 19 август в планин-
ското село край Котел хиляди 
хора отново огласиха с песни и 
танци местността Добромерица 
и  се веселяха така, както са 
го правили техните дядовци и 
баби преди 100-150 години.      

Това, което обединяваше 
посетителите  е, че бяха обле-
чени с народни носии. Всеки  
беше пременен в старинно 
облекло, изразяващо неговия 
произход, нрав, занаят и т.н.

Тази година организато-
рите бяха подготвили много 
изненади. Невероятно беше 
разнообразието на подготве-
ната програма - имаше много 
музика, песни,  танци и зана-
яти, древни обичаи, нестинар-
ски игри и пехливански борби. 
Изобилистваше от руйно вино 
и студена ракия, стари мезета 
и чевермета , вкусни гозби и 
горещи погачи, които върна-
ха всеки 100 години назад във  

времето. Гозби по традиционна 
българска рецепта къкриха  на 
най-големия юнашки тиган  в 
България, който е кандидат и 
за рекордите на Гинес. 

Гост  на откриването на фес-
тивала беше ансамбъл „Филип 
Кутев”. 

Жеравна стана и пресе-
чна точка на различни култу-
ри с концерт на ансамбли от 
Сърбия, Хърватия и  Русия. 

Най-важното условие,  за да 
станете част от тази машина на 
времето, е да облечете фол-
клорна носия, както и да сте 
готови на някои лишения – да 
забравите за телефон, интер-
нет и компютри, да се хране-
те с дървени вилици и лъжици 
на земята, седнали на  черги, 
рогозки и козяци. 

Модерните часовници, дам-
ски чанти, слънчеви очила и 
запалки не липсват на никого,  
защото всички тези ограниче-
ния осигуряват едно неповто-
римо, автентично изживяване, 
за което ще разказвате дълго.

За втори пореден път 
„Фестивалът на фолклорната 
носия” в Жеравна се  проведе 
под патронажа на Министъра 
на вътрешните работи Цветан 
Цветанов, който заедно със 
семейството си, присъства на 
събитието, пременен в добру-
джанска носия. Вицепремиерът Цветанов завъртя юнашки кебап. 

Кметът на с. Жеравна бракосъчета младоженци пред погледите на хиляди.

Зам.-кметът Мариела Байкова   откри фестивала. 

„Най-дългото българско хоро“ в Котел 
става традиционно всяка година

Скъпи съграждани,
Уважаеми госпожи и господа,
   Отброяваме последните 

минути на 2012 година, която 
бе година на редица нови нача-
ла, на надежди и очаквания. 
Благодарение на съвместните 
усилия на граждани, институ-
ции и бизнес, успешно рабо-
тихме в името на общата цел- 
доброто и просперитета на 
Котленския край. 

          Векове наред народът ни е 
посрещал Нова година с надеж-
да за по-добър живот, за късмет 
и справедливост, за плодоро-
дие и здраве – “колкото зърно 
по полето, толкоз здраве и 
берекет в тази къща” - често ще 
повтарят тези дни сурвакарите. 
Нека бъдем силни и упорити в 
осъществяването на своите пла-
нове и в същото време – със 
съчувствие, искрена и реална 
подкрепа към хората, които се 
нуждаят от това. Нека в светла-
та празнична новогодишна нощ 
отворим душите си за повече 
доброта, човешка топлина и 
обич. 

        

Скъпи приятели, 
да вдигнем последната 

наздравица за изминалата годи-
на и   първата – за Новата 2013-
та година. Вярвам, че с ваша 
подкрепа ще прескочим зада-
ващите се трудности на иконо-
мическата криза и ще продъл-
жим да развиваме и подобря-
ваме живота в нашата община. 
Желая Ви кураж, сили и вяра 
за по-добър живот, защото от 
опита си се учим, как да преодо-
ляваме трудностите. 

С надеждата за по-добри дни 
и с пожелания за здраве, щас-
тие, благополучие и изпълне-
ни мечти честитя на всеки един 
от Вас, на всеки дом, на всяко 
семейство в община Котел, 
Новата 2013 година!

Желая от сърце на всички при-
ятели на община Котел новата 
година да бъде мирна, благо-
датна, изпълнена с повече успе-
хи, много радост и сполуки!

Да ни е честита Новата 2013 
година!

Новогодишно приветствие 
от Христо Киров - кмет   

на община Котел Стотици се хванаха на хоро-
то във възрожденски Котел 
като символ на единение, за 
да може „рамо до рамо, ръка в 
ръка, в единна стъпка и заед-
но да дадем любов на света”. 
По случай 45-годишния юбилей 
от създаването на емблематич-
ното за света и България учи-
лище за фолклорни изкуства 
„Филип Кутев” и с подкрепата 
на община Котел, народният 
певец Илия Луков успешно реа-
лизира на котленска територия  
„Най-дългото българско хоро“. 
Директорката на НУФИ Мария 
Градешлиева призова гражда-
ните да се хванат на хорото с 
думите: „Котел е град, в който 
съжителстват няколко етноса- 
турци, каракачани, цигани. Те 
носят специфичен фолклорен 
заряд, но добре свирят, пеят 
и танцуват български песни и 
хора. Нека на този ден обико-
лим  борческия и възрожденски 
Котел с най-дългото хоро- ръка 
за ръка българи, роми, турци, 
каракачани, за да направим 

единението чрез фолклора. 
Нека се хванат бивши и насто-
ящи ученици на нашето учили-
ще и да запомнят този празник. 
Нека Котел, който  будеше духа 
български в далечното ни мина-
ло, се  събуди и днес, за да 
заехти Балкана от багри, песни 
и танци. Нека Раковски отново 
да вдигне гордо глава и да чуе 
новия, нашия зов за България“. 

Хорото тръгна от двора на 
музикалното училище, воде-
но от високо вдигнат българ-
ски трибагреник и съпровож-
дано от ученически оркестър. 
Учениците бяха облечени в 
народни носия, характерни 
за фолклорния край от който 
идват. Бивши възпитаници и 
граждани се залавяха в човеш-
ката веригата, която внушител-
но нарастваше с всяка измина-
та улица през която минаваше 
хорото. В участъка на ул. „Ст. 
Планина“ към шествието се 
присъединиха и музикантите от 
ромския квартал на Котел. Те 
са известни със своя темпера-

мент и ненадминат самороден 
талант. В района на полицията 
хорото се раздели на два лъча, 
които подходиха към градския 
площад  „Възраждане”,  където 
въпреки делничния ден стотици 
бяха излезли като за празник в 
очакване да станат част от това 
незабравимо преживяване. 

За здраве, спасение и еди-
нение беше отслужен водос-
вет от йеромонах Димитрий, 
ставрофорен иконом Димитър 
и свещеник Ромил. Празникът 
беше открит с прочувствено 
изпълнение на няколко песни 
от Илия Луков, след което беше 
дадено и началото на най-дъл-
гото хоро в Котел, което про-
дължи 25 минути. 

Илия Луков съобщи, че този 
празник ще стане традиционен 
за града ни. Идеята е следваща-
та година Котел да бъде дома-
кин на международен фолкло-
рен събор за надсвирване, над-
пяване и надиграване.
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