
Понякога хубавите неща са в 
миналото, настоящето е безсмислено, 
а бъдеще няма. Тази доволно 
песимистична мисъл на Балзак твърде 
много пасва на настроенията на стотици 
хиляди българи. Техните поносими и 
разбираеми сметки за светло и топло 
вече са в миналото. Българският народ 
бе предаден по най-банален начин. Той 
бе оставен в ръцете на монополите, 

а самите монополи бяха оставени 
безконтролно и алчно да бъркат с все 
по-нарастваща жестокост в джобовете 
на хората. А монополите си имат и 
отряд от биячи - фирми за събиране на 
задължения, които са втората вълна 
на жестокост, защото с безкрайния си 
тормоз допълнително угнетяват и без 
това ужасените, бедни и оскърбени 
хора. Българинът е кротък, тих, 

послушен човек, който иска уют, покой 
и спокойствие. В ДНК-то на всеки 
българин е внушена идеята, че трябва 
да си има дом и да е съвестен със 
своите задължения. Забележете само - 
първата работа на пенсионерите, след 
като си получат пенсията, е да отидат 
да си платят сметките, независимо, 
че след това гарантирано 
остават почти без пари.

   Взима ли връх агресията в бъл-
гарското училище? Къде е граница-
та между преподавател и ученик? 
Насилието демонстрира присъствие и 
в класните стаи. 12- годишна ученичка 
„потроши“ своята учителка. От инфор-
мационния бюлетин на ОД „Полиция”- 
Сливен научаваме, че : „57-годишна 
учителка е получила фрактура на лява 
бедрена кост, след като е била блъсната 
от 12-годишна ученичка. Инцидентът е 
станал 7 февруари в около 13,10 часа 

в училището в с. Градец. Между мало-
летното момиче и учителката е имало 
конфликт малко по-рано през деня. 
Момичето е блъснало учителката, 
която при падането на земята е полу-
чила счупването. Работата по изясня-
ване на обстоятелствата, довели до 
инцидента продължава от служители 
на РУП-Котел“.

    На пострадалата учителка Дафинка 
Семова е извършена тежка операция, 
а нейни колеги и близки дариха кръв. 

Заради случилото се училището беше 
посетено от екип на Общинска служба 
за социално подпомагане, директор 
на Агенцията за закрила на детето - 
Котел, офицер и сержант от местния 
полицейски участък. Случаят вече 
придоби и национален медиен отзвук. 
Първи репортер на „Котленски край“ 
се срещна с директорката на ОУ “Петър 
Пармаков” и майката на Радостина. 
По-късно телевизии предаваха на 
живо от село Градец.
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12-г. ученичка от село Градец “потроши” учителката си. 
Взима ли връх агресията в българското училище???

За съжаление газопровод 
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и задържаха  котленци с 
хероин и амфетамини 

Публично обсъждане на 
отчет на бюджет 2012 и 
проект за бюджет 2013    

на община Котел 

Трагедия. 24-годишен 
младеж от с. Ябланово 

отне живота си в деня  на 
рождения си ден

 на 
страница 

5

В това училище бият 
и тормозят децата ни. 
Ще ги дам на детския 
прокурор в Котел и 

София.

Децата упрекват съуче-
ничката си, че е постъпи-
ла неправилно и е блъсна-

ла госпожата.



от стр. 1
   Тази съвестност обаче е на път да 

бъде разрушена, защото кожодерите, 
неограничавани от държава, регулации 
или някакъв закон, вече поставят на 
карта физическото оцеляване на хора-
та. За първи път от целия преход, който 
трябваше да бъде преход към клуба на 
богатите, цената на живота без абсо-
лютно всякакви екстри превишава дохо-
дите. Заради това видяхме тези гневни, 
ядосани, направо бесни хора, които не 
знаят дори към кого да си изкарат гнева.

   В България се води фанатична война 
за разпределяне на държавния ресурс 
в частни джобове и тази война минава 
през ужасна манипулация на избирате-
лите. Тежко и горко на един народ, пре-
даден от своята интелигенция! Народът 
се бунтува срещу мизерията, а интели-
генцията го плюе и се подиграва, че бил 
прост, смотан, не можел да формулира 
искания … Гражданите и фирмите са 
безсилни пред монополистите – в случая 
доставчиците на ток. Каквото покаже 
техният електромер, когато те решат 
да го засекат, каквото напрежение те 
решат да ни пуснат. Има разбира се и 
случаи, в които след години съдебни 
премеждия гражданинът побеждава. 
Това ли е обаче изходът – вместо да 
работим, да се съдим?!

   Хората се научиха и да четат гърба 
на сметките си. Така започнаха да си 
задават въпроси – Защо аз да плащам 
за това, че някой друг не е ефективен, 
че някой друг не си е платил, че на 
някой друг държавата му е гарантирала 
печалба.

  Около 200 котленци, забулени от 
тежка лондонска мъгла откликнаха 
на призива за национален протест на 
24.02 под надслов „Не на монополите”. 
Гражданите активно се включиха в про-
явата с вдигнати плакати, национални 
знамена и позиция, която изказаха от 
микрофона на сцената пред община-
та. В техните думи темата варираше от 
недоволството към цените и услугите 
на монополите до критики към парла-
мента, националната и местна власт. 
Събитието беше предавано на живо от 
градската кабелна телевизия. 

   „Котленски край” ви представя раз-
ширен репортаж от протеста. Митингът 
беше открит от организатора на съби-
тието -  д-р Желев. Той направи равно-
сметка на изминалите 23 години, своето 
участие в демократичните промени и 
несъстоялите се мечти. 

„След срещи с много хора от нашия 
град си позволих, заедно с още трима 
души, да направя подписка и иници-
ативен комитет. Това не ни обвързва 
с миналото. Искаме гражданите да се 
съберат и да изразят своето мнение. 
Сигурно не съм аз най-подходящия ини-
циатор на протеста, който да  говори за 
тези неща. Считам обаче, че съм един от 
тези, които от 1989 година са отстоява-
ли с немалка група съграждани, дебати-
рали сме какъв трябва да бъде демокра-
тичният стил на управление на страната. 
За последните 23-24 години нещата не 
се случиха така, както смятахме. Така 
ли ще премине животът ни – в чакане 
добрата демокрация най-накрая да се 
случи? Говоря като родител и баща на 
децата, които съм се опитвал да въз-
питавам в родолюбие и толерантност. 
От тяхна страна получавам само кон-
статации и въпроси. Какво да правя в 
този град? Какво ще работя в града и 
България? За тези пари ли? Сигурен 
съм, че преживелите този период се 
питат същото. 

   Моята истина и виждане е, че дори 
спрямо децата си – начин на възпитание, 
средата у дома и в училище, неясните 
правила  между родители и деца, учите-
ли и деца, бяха зле разбрани от всички. 

В тези процеси не изключвам и себе си– 
като общински съветник и зам.-кмет в 
местното самоуправление. Управлявах 
и здравеопазването в общината – сфе-
рата, която в настоящия момент е болна 
тема за нас. Надявам се, че имам повече 
приятели и по-малко врагове в този град 
и община. Ето защо си мисля, че мога да 
си позволя да започна този разговор. 
Някога гласувах за СДС, а след 2005-та 
започнах да гласувам за най-малкото 
зло. Някои от вас също са постъпвали 
така. Това не е моделът за бъдещето на 
нашите деца. Този модел трябва да се 
смени, като гласуваме за най-доброто. 
Политиците ни противопоставиха един 
срещи друг на принципа „разделяй и 
владей”. Това трябва да бъде спряно, 
защото иначе ще си останем същите! 
Трябва да променим устройството на 
нашите обществени взаимоотношения 
спокойно и мирно или няма да имаме 
друг шанс. Ние не можем да бъдем без-
отговорни към себе си и нашите деца! 
Тази безотговорност я платихме и ще 
продължим да я плащаме! Пропуснем ли 
този шанс за промяна – пропуснали сме 
остатъка от живота си и сме изпратили 
децата си зад граница. Този протест пре-
расна в желание за промяна, за реален 
граждански контрол върху институци-
ите. Ние не сме четка за зъби на управ-
ници, депутати и монополисти! Ние сме 
мислещи същества! Ние сме информи-
рани индивиди и ако се обединим няма 
да ни правят на балами. Ние не сме 
по-прости от другите народи в Европа. 
Просто сме безкрайно търпеливи. Ние 
не сме най-бедната страна в Европа! Ние 
просто имаме система за управление, 
която ни управлява зле, за да сме бедни! 
Ние не сме грозната страна на Европа! 
Някой има интерес това да е така! Ние 
сме финансово стабилни, но имаме 
финансова нестабилност и това е бед-
ността. Може ли да живеем по-добре? 
Отговорът е риторичен и е  формулиран 
от улицата. Край на монополизиране-
то на властта от едни и същи муцуни 
на всички нива в управлението, реално 
участие на гражданите в управлението, 
нова конституция! Подкрепяме протес-
тиращите в страната, защото всеки един 
от нас по различен начин е притиснат 
до стената и се чувства несигурен дали 
ще може да си плати сметките и дали ще 
може да нахрани детето си!”

Захари Рафаилов: „Не искам да 

говоря за политика! Искам само да  
покажа декемврийската си сметка за 
ток!  На нея ясно се вижда как сума-
та е надписана близо два пъти. От 300 
лв. за ноември, тя става 730 за декем-
ври! Нека да я видят господата от EVN! 
Когато ядат агнета на „Караджейката”  
за добре свършената си работа и взе-
тите четири цифрени  премии, нека да 
заделят едно агне и за нас. Ходих и до 
EVN в Сливен, но в момента, в който 
правителството подаде оставка всички 
разсрочени плащания бяха отказани. 
Като започнат да изключват тока как ще 
си гледаме децата и родителите? Искам 
някой да ми отговори, без значение 
дали ще е Георги Вичев или президента! 
Не искам да говоря за политика, защото 
политиката вече стана мръсна дума!”

Виолета Стоилова: „От 2011 годи-
на живея в ад по вина на EVN! През 
октомври същата година на моя елек-
тромер започнаха да отчитат нощна 
електроенергия. В дома си вече нямам 
никакви ел. уреди. Наложи ми се да се 
отоплявам с ел. печка. Първата факту-
ра беше 80 лв. Питах Георги Вичев, но 
не получих отговор. Той не знае, че аз 
две години съм учила електротехника!  
Аз съм пенсионер с 240 лв. пенсия. За 
декември сумата беше 120 лв., за януа-
ри – 170, за февруари 190 лв. Отговарят 
ми, че идвал техник и имало повреда. 
Никой не ме извика! Смениха нощната 

с дневна енергия. Спряха ми тока. Един 
ден видях, че идват да засичат тока и 
казаха, че всички електромери работе-
ли. Никой не ми отговори защо е така, 
след като съм изключена. Няма да оста-
вя това така! Приготвила съм всички 
фактури. Георги Вичев не знае с кога си 
има работа!”

Димитър Бодуров: „Искам да изра-
зя недоволството си от високите цени на 
тока, от преносната ел. мрежа. Трябва 
да се търси отговорност на г-н Ангел 
Семерджиев. Искам да цитирам думи-
те на Лютви Местан: „Бойко,иди си с 
добро!” Какво искаше да каже? Не Бойко 
и Цветанов създадоха братя Галеви, а 
Ахмед  Доган с „Цанков Камък”. Местан 
и Доган са братя Галеви!”

Сашо Памуков - Карко: „Първо ще 

започна от водата. Знаете колко години 
пием мътна вода. В една чаша вода има 
20 грама кал! Колко още ще търпим ВиК 
да ни тормози? Те не купуват филтри 
за водата и гражданите на Котел пият 
мътна вода! Колко още ще им мълчим? В 
квартала вече има 150 човека, които са 
осъдени, защото не си плащат сметките. 
Не искаме да плащаме вода, защото е 
мътна. Като си купим минерална вода 
и платим таксата, сметката става много 
мазна. Все едно си купуваме пастърма! 
Същото е и с тока – никой няма понятие 
какво се пише и как се изчислява”.

Людмила Йовчева: „Да живее 
България и Котел! Нека тук говорим 
истината, защото Господ ни чува. 
България винаги е раждала велики хора 
като Спартак, Орфей, Кирил и Методий, 
Левски, Раковски и др. Дадох на тази 
страна две деца и имам право да изкажа 
своята болка! Всички сега искат Велико 
народно събрание. Ние сега не може да 
изхраним 200 човека, а как ще се спра-
вим с 400! Колкото по-малко, толкова 
по-добре. Когато се качат в джиповете 
и забравят за  хората. Ще кажа евала на 
този човек, който седне на детектор на 
лъжата и каже: „Аз обичам България”. 
Такива хора ни трябват на нас в пар-
ламента. Нека всички да минат през 
детектор на лъжата и да кажат какво 
са взели, по колко хотела имат, колко 
пари и къщи имат в чужбина. Нека кога-
то избираме новите си ръководители 
първо да минат през психиатър, защото 
трябва да знаем, че са здрави, читави и 
ни управляват искрено, честно и с голя-
мо сърце. Няма смисъл от проливане на 
кръв! Ние сме най-бедният народ и не 
трябва да се бием помежду си! Трябва 
да се обичаме и да помагаме на бедни-
те. България трябва да бъде България 
– да не е към никого. Стига толкова! 
Имаме си велики българи!”

     Мария Кремова: „Много държави 
са били в нашето положение, но само 
вярата в Бог им е помогнала, защото 

всяка власт е дадена от Господ. Когато 
хората не изпълняват заповедите на 
Бог, ние си понасяме страданията. Ние 
сме егоисти и всеки мисли само за себе 
си. Това е причината да стават такива 
неща. Нашите управници и ние имаме 
нужда от промяна – да мислим по нов 
начин”.

   Гневните граждани приеха декла-
рация с искания за промяна и ново 
демократично устройство на страната, 
изпратена до всички институции.

  Дали има друга държава, в която 
таксите са в пъти по-високи от цена-
та на услугата, която ползваш срещу 
тях? Нито един политик до момента не 
посочи истинската причина за пробле-
ма, защото никой не се наема да пред-
ложи реална стратегия за увеличаване 
на доходите. Те предпочитат да се пър-
залят в удобния улей на популизма и 
да насъскват към някой „виновен“. И 
никой не мисли сериозно как да реши 
истинския проблем и вместо това само 
бяга, за да не е бушонът, който ще изго-
ри в сегашното късо съединение. Без 
реална политика за съживяване на ико-
номиката и увеличаване на доходите 
хората са обречени да се мятат от един 
електрошок в друг. Защото днес е токът, 
утре ще са пак горивата, после храните, 
лекарствата...
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в следващия парламент - след детеКтор на лъжата и психиатър  репортаж



на реФерендУма ромите БойКотираха Фарса на политиЦите  интервю

-  Г-н Колев, приключи един 
от последните референдуми 
в българската история. 
Може ли да коментирате 
ромската активност, която е 
обект на доста анализи след 
завършилото допитване до 
народа?

- Според мен ниската 
активност не трябва да се търси 
само сред ромите. Цифрите 
и фактите са красноречиви и 
показват, че цялото българско 
общество не погледна сериозно 
на този референдум, въпреки 
че той е един от най-важните 
инструменти на демокрацията. 
Причината трябва да се търси 
в неправилното представяне на 
истината колко ще струва на 

България този проект и дали е 
икономически изгоден. 

- Обръщаме се към вас, защото 
представлявате ромския етнос 
в община Котел и оглавявате 
отдел, който се занимава с 
интеграцията на ромите. На 
всички ни направи впечатление 
активността в 15-та секция, 
която обхваща квартал 
„Изток”. Защо в тази секция, в 
която право на глас имат 704-
ма избиратели, гласуваха едва 
6-ма?

- Слабата активност сред 
ромското население е породена 
от факта, че българските 
политици и техните 
анализатори, появявайки се 
по всички медии, не можаха  

да ни предложат обстойна 
информация, която  лично да 
касае българския гражданин. 
Политиците тотално объркаха 
обществото с техните 
боричкания, които ни объркаха 
за какво трябва да гласуваме, 
без значение дали сме роми, 
българи или турци.

- Вие сте сред хората 
от квартала ежедневно. 
Коментираше ли се сред тях, 
сред ромската интелигенция 
нещо за референдума и 
развитието на ядрената 
енергетика в България?

- Всеки гражданин би се 
запитал защо и за какво 
трябва да гласува и да обърне 
внимание на този референдум.

- Ще Ви помоля да бъдете 
откровен. Вие гласувахте ли на 
този референдум?

- Поради причините, които 
изложих по-горе не гласувах и 
аз. Не съм против развитието 
на ядрената енергетика. Не 
само ромите не разбраха каква 
е истината. За мен двете най-
големи партии си направиха 
генерална репетиция за 
предстоящите избори – до 
колко са активни електоратите 
им.

- Г-н Колев, в медиите и в 
публичното пространство се 
спрягат коментари, че ромите 
не гласуваха, защото не бяха 
стимулирани.

- Не звучи сериозно, че без 
стимул ромите не обръщат 
внимание на каквито и да 
било фактори в нашия живот. 
Отговорът на този въпрос е в 
боричканията на политиците. 

Един учител, който не може 
да предаде правилно уроците 
на учениците си, остава 
неразбран. В такава ситуация 
се намира българското 
общество в момента. Истината 
се предлага неправилно – дали 
елекроцентралата ще струва 6 
или 10 милиарда.

- Сериозни анализатори 
твърдят, че ромската общност 
не се интересува от детайлите 
на този сложен казус. Нека го 
кажем директно, че този път 
никой нищо не даваше. Подобни 
обобщения и квалификации 
излизат в националния печат и 
електронни  медии, в интернет.

- Все пак този въпрос засяга 
не само ромите, а цялото 
българско общество и на 
фона на тези 23% активност е 
нормално в някои ромски гета 
да е имало малко гласували 
или хората да не са отишли до 
урните. 

- Гражданин от котленски 
квартал каза, че не е гласувал, 
защото този път нищо не 
са му дали. Попита и какво 
го интересувала АЕЦ – бил 
изключен от една година. Как 
ще коментирате тези негови 
думи?

- На този гражданин на 
Котел мога да кажа, че е ниско 
образован, защото не знае, че 
това е много важен въпрос, 
засягащ развитието на нашата 
икономика. Тази несериозност 
издава неговото маргинално 
ниво. Той може би не иска 
да се образова, да участва в 
обществения живот на града и 
на България.

- В един вестник прочетох 
изказване на ромка от кв. 
„Столипиново”, която отговаря 
на журналиста защо не е 
гласувала. Ще си позволя да 
цитирам: „Нас ромите тока не 
ни интересува! Ние или крадем 
ток или сме изключени от него”.

- Не съм анализатор и не мога 
да дам точно обяснение как 
отделните роми в различните 
краища на страната тълкуват 
този въпрос, но за мен 
неграмотността води до 
подобни отговори и такива 
заключения. Не може всеки 
ром да бъде сравняван с тази 
жена от кв. „Столипиново”. 
Има и една немалка част от 
този етнос, която инвестира 
в образованието на децата 
и иска те да се развиват и 
реализират на пазара на труда. 
Постепенно те ще се интегрират 
и ще намерят прилично място в 
обществото.

- Може ли да обобщим, че 
ромите от Котел бойкотираха 
този опит за пряка демокрация?

- Те не бойкотираха 
демокрацията! Те бойкотираха 
фарса на политическите партии, 
които се борят за надмощие.

- Дали така ще погледнат и 
на бъдещите парламентарни 
избори, когато борбата ще е 
сходна на тази?

-  В щангите има една опция 
- всеки щангист да пропуска 
определени килограми, защото 
е подготвен за по-голяма 
тежест. Мисля, че българския 
народ и ромската общност 
помъдряват в отношението си 
към изборите! 

- Г-н Димов, имат ли ново 
ръководство общинската и 
градската организация на 
„Атака”?

- В Котел  проведохме 
поредното събрание с нашите 
симпатизанти. В последните 
няколко месеци тези срещи 
зачестиха и ги правим 
по-организирано, защото 
до този момент това не беше 
така. Наложи се да направим 
промени и в областното 
и общинско ръководство. 
Започнахме да правим по-чести 
заседания, защото трябва да 
се готвим за парламентарните 
избори. 

- Какви са последните промени 
в „Атака” на територията на 
област Сливен?

-  Областният координатор 
Иван Иванов беше свален от 
длъжността. Беше свалено 
политическото доверие от него 
и като общински съветник. 
Той вече не представлява 
партията по никакъв начин. В 
Котел ръководството също е 
сменено, но тук не е назначено 
ново. Това ще стане след още 
няколко заседания. Ще бъдат 
избрани членове за общинския 
сбор, които да ръководят 
структурата. Председателите 
се назначават лично от Волен 
Сидеров.

- Да разбираме, че г-н Христо 
Димитров от с. Градец е с 

отнети правомощия?
- Не си мислете, че г-н 

Димитров е отлъчен от 
партията. Той си остава човек 
на „Атака”. Към момента 
просто не е председател на 
общинската структура. Не сме 
се разграничавали от него. Ние 
можем да работим с всеки един, 
който е бил наш председател, 
член или активист. Не е 
задължително след смяна 
на областното ръководство 
да се сменят и общинските 
структури. Аз съм против това 
и ще работя с всеки. 

- Наблюдава ли се отлив от 
членове и може ли направената 
промяна да се счита за 
оздравителна?

- Отлив на членове 
категорично няма! Мога да 
кажа, че има нови заявления 
за членство. Няма как да ги 
посоча точно като брой. На 1 
ноември на мероприятието в 
Сливен дойдоха над 500 души. 
Такова нещо не е правила друга 
партия в града. Това показва, 
че новото ръководство си 
върши добре работата. 

- Това означава, че не може да 
се говори за разкол в партията?

- В никакъв случай! На 
всеки трябва да му е ясно, 
че незаменими хора няма. 
Партията е една и трябва да 
спазваме принципите и идеите 
й. Нашата кауза е над личните 

интереси.
- Как ще коментирате липсата 

на интерес към референдума 
и бойкота от страна на някои 
етноси? Защо ромите не 
участваха?

- За мен това не беше 
отрицателен вот.  Милион и 
половина българи не са нещо, 
което може да се подмине с лека 
ръка. В крайна сметка това са 
70% от реалния вот в България. 
Ако сега са гласували толкова, 
то на парламентарните ще са 
три милиона. Като сметнем 
милион и половина цигански 
гласове и електората на ДПС, 
се вижда, че гласувалите сега 
са реалният глас на българина. 
Направих анализ за Сливен. Ако 
прибавим купените гласове се 
получава бройката от всеки вид 
избори. Хората казаха „ДА” и 
не трябва да се подминава този 
факт. ГЕРБ не смени закона за 
референдумите и по този начин 
сложи рамка на гласуването. 
Ако това бяха парламентарни 
избори и до урните бяха 
отишли толкова хора? Тогава 
това щеше да бъде волята 
на народа. Защо сега искат 
точно определена бройка? 
Нямаше кой да раздава пари 
и 95% от циганите си останаха 
по домовете. Във Варна има 
жалба от роми в РИК, че никой 
не е дошъл да им плати, за да 
гласуват! На парламентарните 
избори ГЕРБ и БСП ще им купят 
гласовете и те ще формират 
следващото правителство на 
България. Това е картината, 
която само ние посочваме и 
после ни обвиняват!

- Не смятате ли, че тематиката 
на референдума е сложна за 
този етнос?

- Тематиката не е никак 
сложна! Пита се дали искаме 
България да е развита държава, 
която произвежда високи 
технологии или искаме да сме 
бананова република. Всичко 
останало са политически игри, 
защитаващи партийни и лични 
интереси. Как ще се развива 
страната ни след 10 години? 
Тогава блоковете на АЕЦ ще 
бъдат затворени и ще трябва 
да внасяме ток от Турция. В 
момента тя строи три нови 
електроцентрали. Премиерът 
ту искаше АЕЦ, ту не искаше. 
Позицията му се промени след 
съвместни заседания с турското 

правителство. При визитата 
на Хилъри Клинтън ясно му се 
каза, че не трябва да строим 
в Белене, за да купуваме ток 
от турците. След 10 години ще 
плащаме много по-скъп ток и 
ще бъдем зависима държава, 
която ще трябва да изпълнява 
всяка една директива на 
правителството, от което 
купуваме електроенергия.

- Успяхте ли да мобилизирате 
симпатизантите в община 
Котел за този референдум?

- Ние направихме събиране 
в града и обяснихме каква е 
нашата позиция. Мога да заявя, 
че голям процент от хората, 
които са гласували с „да” са 
електорат на „Атака”. Това е 
така не само в Котел, но и в 
цялата държава. 

- Раздвоени ли са 
националистите в региона след 
създаването на Национален 
фронт за спасения на България? 
На учредителното събрание 
на новата партия в града ни 
можеха да се разпознаят 
отявлени атакисти.

- Не знам дали има 
разцепление, но в основните 
въпроси, които се разискват 
новата партия не се включва. 
Те казаха, че не искат нова 
електроцентрала. Ако си 
патриот и националист 
няма как да направиш това! 
Ако са истински патриоти 
нямаше да плюят по другите 
патриоти! Не „Атака” ограби 
държавата и пенсионерите, 
не ние изгонихме младите 
хора. Тяхната злоба трябва 
да се насочи към предишните 
правителства, а не срещу 
нас. При тази нова партия се 
гонят чисто икономически и 
корпоративни интереси. Много 
от хората, които тръгнаха по 
техния път вече се завръщат в 
„Атака”. До изборите хората 
ще разберат кой има личен 
интерес. До преди време те 
плюеха по БСП и РЗС, а сега 
канят техни представители. 
Заговори се и за коалиция 
между Валери Найденов и 
Митьо Очите. 

- Разклати ли се доверието 
в лидера след скандала с 
екзотичната му екскурзия във 
Франция?

 - Тези неща излязоха от 
телевизия СКАТ и те не могат 
да разклатят нашия електорат, 

защото още от 2005 година за нас 
не се говори нищо градивно. Не 
знам колко хора са наясно, че 
ние имаме 500 законопроекта. 
Това не се споменава. Говори 
се само къде е бил Волен 
Сидеров, каква къща имал и 
т.н. Всеки интелигентен човек 
никога няма да повярва на 
това, но има и такива, които 
се лъжат. Активистите на 
партията ни много добре 
познават г-н Сидеров и 
знаят, че той е денонощно на 
линия и не се спира дори за 
миг. За положителните неща, 
които правим не се говори. 
Сега създаваме доброволни 
социални отряди, които да 
помагат на възрастните хора, 
страдащи от циганската 
престъпност.

- Какво друго се вменява 
на тези отряди? Имат ли 
охранителна функция?

- Събираме групи на 
доброволни начала, които 
да помагат на възрастното 
население. Вече сме 
провеждали такива акции 
в села, които се оглозгани 
от циганската престъпност. 
Поправят се огради, врати, 
къщи. Това са наши социални 
отряди. Няма нищо стряскащо 
в тях. Страшно е семейството 
да спи на смени, за да не остави 
къщата си без надзор. Бяхме 
в село Мечка и се опитахме и 
там и да помогнем с каквото 
можем. 

- Чувства ли се липсата на 
народния представител от 
Сливен? Питат ли хората за 
него или компенсират липсата 
със сутрешния блок на една 
национална телевизия?

- Много хора изразяват 
народната си любов към г-ца 
Крумова в сутрешния блок. 
При нея може би липсва 
всякакъв морал, за да вземе 
под внимание това нещо. С 
нейното напускане се отцепи 
една част от партийната 
субсидия. Това са 17000 лв. на 
месец. Тези пари вече не влизат 
в нашата каса, а в тази на ГЕРБ. 
По този начин се затруднява 
нашата организация, защото за 
разлика от другите партии ние 
разчитаме само на държавната 
субсидия. Останалите 
политически сили в парламента 
си имат обръчи от фирми.

Нямаше кой да раздава пари за 
референдума и 95% от циганите си 
останаха по домовете /интервю
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Отскоро Курти Колев е специалист по проблемите на  
етническата интеграция в Община Котел.

 Димитър Димов - Областен координатор на “АТАКА”
и член на Контролния сбор на партията.



Народният представител от ПП ГЕРБ-
Сливен Десислава Танева се срещна с 
членове на Клуба на инвалидите в село 
Жеравна. Председателят на организа-
цията Нено Ненов запозна народния 
представител с някои от проблемите 
на клуба и селото. Основното искане 
на хората с увреждания в Жеравна е 
ремонт на помещение, в което да 
бъдат разположени уреди за рехаби-
литация на инвалидите. Помещението 
е предоставено от общината. През 2008 
година организацията е кандидатства-
ла със свой проект , който не е бил 
одобрен. Десислава Танева информи-
ра участниците в срещата, че отново 
могат  да кандидатстват с проект пред 
Министерството на социалната полити-
ка чрез Агенцията за хората с уврежда-
ния. Срокът за подаване е 12 февруари. 
Народният представител обеща помощ 
при изготвянето и представянето му в 

срок. ПП ГЕРБ ще окаже съдействие за 
ремонта, ако проектът не бъде одобрен. 

   Друг важен въпрос, който инва-
лидите поставиха, бе за медицинската 
помощ в селото. Личният лекар на жите-
лите е посещавал Жеравна всеки поне-
делник, сряда и петък, но сега визити-
те му се извършват много рядко. Нено 
Ненов заяви, че има нужда от служител 
на реда в района, който да извършва и 
превантивна дейност по отношение на 
пожарите в селото. На срещата в Клуба 
на инвалида в Жеравна беше поставен 
и проблемът с липсата на канализация. 
Народният представител заяви, че това 
е въпрос от правомощията на кмета на 
общината и те трябва да настояват той 
да кандидатства с проект по програми-
те за изграждане и реконструкция на 
канализационните мрежи за следващия 
програмен период от 2014 г. до 2020 г.

Обществено обсъждане докладите за 
оценка на въздействие върху околната 
среда и оценка за съвместимостта във 
връзка с проекта „Набуко“ се преведе в 
община Котел. 

На обсъждането присъстваха: Теодора 
Георгиева – управляващ директор на 
„Набуко Газ Пайплайн България”, пред-
ставители на проектантите и на екипа, 
извършващ оценката по въздействието 
на околната среда, представители на 
общинската администрация и граждани.

   Най-важна за котленци беше инфор-
мацията, че тръбопроводът няма да 
премине през територията на нашата 
община. Подробно бяха изтъкнати при-
чините за избора на друг път за азиат-
ския газ. „Изборът на трасе е съвместна 
дейност между много експерти, инже-
нери и проектанти, еколози, хидроло-
зи, археолози и др. Четири години ние 
работим, за да изберем трасе, което да 
удовлетворява всички. То трябва да е 
такова, че въздействията върху околна-
та среда да бъдат минимални, а където 
това не е възможно – те да бъдат прием-
ливи. По всички компоненти бяха про-

ведени изключително детайлни изслед-
вания. Още на най-ранен етап за избора 
на трасе се правят подробни оценки 
и преценки по всички важни критерии 
от специалистите. На българска тери-
тория тръбопроводът влиза от турската 
граница – в района на Странджа. Той 
ще върви успоредно по съществуваща-
та газопреносна мрежа. Идеята за осъ-
ществяването на проекта е още преди 
въвеждането на НАТУРА – от 2004 годи-
на. В този период е включена и вашата 
община, като алтернативен маршрут. 
Общината тогава е изразила притес-
нения, че трасето преминава близо до 
вилна зона, поради което още същата 
гоодина експертите са се насочили към 
други варианти. . След въвеждането на 
НАТУРА е взето решение маршрутът да 
бъде изменен и да премине през общи-
на Сунгурларе”. Стремежът е да не се 
наруши състоянието на релеф, флора и 
фауна,археологически находки, както и 
сигурността на хората при изграждане-

то и експлоатацията на тръбата“.
   Аудиопрезентациите и предложе-

ните рекламни материали и брошури 
дадоха още данни за мащабността на 
тръбопровода „Набуко”, който, пре-
минавайки през България, Румъния и 
Унгария и ще достигне до Баумгартен, 
Австрия - един от най-големите газови 
разпределителни центрове в Европа. 
Началото на строителството на газопро-
вода с дължина на трасето 1300 км и 
годишен капацитет - от 10 до 23 млрд. 
куб. метра газ,се очаква да бъде поста-
вено през 2015 година и да приключи за 
три години.

   В края на срещата гражданите 
можеха да зададат въпросите си към 
експертите от „Набуко Газ Пайплайн 
България”. Росица Събева си спомни за 
предишните обсъждания, посещения и 
гражданското й вълнение от предсто-
ящия проект: „В течение съм на инфор-
мацията по този въпрос от миналите 
години до този момент. Спомням си, 
че и преди имаше покана за обсъждане 
на проекта „Набуко” и сме коментира-
ли колко хубаво ще е, ако той минава 

през общината. Помечтахме си как един 
ден Котел ще бъде газифициран. Това 
може да звучи в сферата на фантазията, 
но много се зарадвах, като разбрах, че 
ще има подобно  обсъждане”.  В тази 
насока беше и нейният въпрос: „Има ли 
някаква техническа възможност да стиг-
не газ до града ни? Това ще бъде много 
хубаво за нас, защото и равнището на 
живот ще се вдигне”.

Отговорът беше, че „Набуко” само 
ще преминава през територията на 
България, но има и други варианти тази 
идея да се осъществи: : „ По самото си 
същество нашият тръбопровод е тран-
зитен или преносен. Това означава, че 
всички общини, които пресича няма да 
бъдат захранвани от него и единствена-
та междусистемна връзка е в Лозенец. 
От там газът може да достигне чрез 
съществуващата мрежа до вече изгра-
дените връзки. „Набуко” служи само за 
транзитиране. Чисто технически Котел 
може да бъде газифициран, но не в 

нашия проект”.
   Редакторът на „Котленски край”-   

инженер Валентин Русев запита: 
„Изграждането изкопа на газопровода 
предвижда  ли изграждането на няка-
къв друг вид комуникации? Никой не се 
наема да пресече Петолъчката – Северна 
България, за да се положи оптичен 
кабел”. „Такова трасе ще има, но изцяло 
за нуждите на „Набуко”. Подобни  имат 
и „БУЛГАРТРАНСГАЗ”. Дъщерната им 
компания „БУЛГАРТЕЛ” предоставя 
информация. На този етап не мога да 
гарантирам, че ние също ще предос-
тавяме такъв свободен капацитет под 
наем  за пренос на информация”, беше 
обяснено от проектантите. 

   Другият въпрос на вестника беше 
свързан със охранителната дейност 
около газопровода. „В региона живеят 
роми, които се препитават чрез „добив” 
на черни и цветни метали. За тях този 
проект е нищо повече от много желязо 
накуп. Как ще бъде опазена тази инфра-
структура от различни видове посега-
телства?”

   „Оптичен кабел ще бъде положен на 
три метра в дясно от металните тръби. 
Сигурността на съоръжението ще бъде 
осигурена от множество камери и дат-

чици, които ще предоставят непрекъс-
ната информация в контролните цен-
трове ”, разясниха експертите.

   В заключение ръководителката 
Теодора Георгиева  изказа впечатлени-
ята от посещението си и обобщи целта 
на проекта: „Искам да изкажа задовол-
ството си от вашата община и начина 
по който изглежда и я поддържате! 
Използвах случая да покажа респекта 
си от вашия кмет, който вкарва емоция 
в грижата си за общината и това е наис-
тина похвално. Използвах случая да му 
обясня, че една от алтернативите ни 
минаваше през Котел, но сега е малко 
по-далеч от него – община Сунгурларе. 
Ако има позитиви от избраната от нас 
територия, те няма как да не рефлекти-
рат и върху вашия град. Община Котел 
съвсем чистосърдечно ми хареса много! 
За мен като цяло „Набуко” е един про-
гресивен проект за България. Щом 
някой инвестира един милиард евро, то 
няма как това да не ни носи полза”. 

   „Набуко” е новият газов мост от Азия 
до Европа и най-напредналият проект в 
Южния газов коридор. Тръбопроводът 
ще свърже най-богатите на газ региони 
в света - Каспийския и Близкия Изток с 
европейския пазар. 

Теодора Георгиева - управляващ директор на „Набуко” в България  
разясни в детайли пред кмета Христо Киров перспективите на проекта.

ГЕРБ в подкрепа на Клуба нa
 инвалидите в Жеравна

Нено Ненов показва на народния представител Десислава 
Танева мизерните условия в помещението на клуба в Жеравна.
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Газопроводът "набуко" няма да премине през община Котел

Председателят на общинския съвет Христина Чолакова и съветникът 
Владимир Мартинов взеха активно участие в публичното обсъждане.



Село Ябланово  е потресено след 
поредния трагичен случай, в който мла-
деж слага край на живота си. В послед-
ните 10 години в Ябланово и близкото 
село Малко село случаите на самообес-
ване притеснително нарастват. Експерти 
коментират, че това вече е проблем, 
който  формира модел на поведение 
най-вече сред  деца и младежи. Черната 

статистика отброява стряскаща цифра 
за двете съседни села, където за ужас 
на всички крайната форма за самоек-
зекуция е въжето. Зад всеки подобен 
случай стои конкретна лична драма или  
трагедия, която по никакъв начин не 
искаме да става обект на обсъждане 
или предмет на социална антропология. 
Случаят влиза в информационния поток 
като поредната черна хроника, в която 
един живот е прекъснат не от убийство, 
неизлечима болест, катастрофа или 
инцидент с фатален край. За трагедия-
та на Хасан, който отнесе проблемите 
си в отвъдното, кметът на с. Ябланово 
Джемал Чобан разказа пред „Котленски 
край” някои детайли:

- Г-н Чобан, за пореден път научаваме, 
че село Ябланово е в траур. То отново е 
потресено от поредния трагичен случай 
с млад човек. Какво можем да доба-
вим към този инцидент, в който младеж 
сложи сам край на живота си?

- Мисля, че причините за последния  
трагичен случай с младото момче са 
от семеен, битов характер. Поне така 
разбрах от разговора си с родителите. 
Негови връстници са ми казвали, че 
родителите му са безработни и не са 
можели да му осигурят необходимото 

материално състояние, за да живее като 
приятелите си. Явно една от причините 
са дрязгите в семейството му. Вероятно 
е изпаднал  в психическа депресия, 
защото този е бил трети опит за само-
убийство. Има и още една  версия – 
за интимна връзка със съседката му, с 
която родителите му не били съгласни. 
Нямам мое лично обяснение, защото не 
сме от една махала и не го познавам 
много добре.

- Прави впечатление, че тази черна ста-
тистика касае с. Ябланово и Малко село, 
което му е като махала. Защо концен-
трацията на подобни трагедии на това 
място е прекалено висока?

- Тези случаи наистина зачестиха. Те 
не са характерни само за нашето село, 
защото и в други населени места ги има. 
Не може да се прави такъв извод, че 
това е характерно само за Ябланово. 
Не вярвам да има някаква връзка нито 
с традицията, нито с религията, така че 
това може да е някакво съвпадение.

- Само преди година всички разбрахме 
за подобен случай в с. Малко село, къде-
то с младежите и учениците работиха и 
психолози. Беше се прокраднала и вер-
сията, че това патологично се заформя 
като модел на поведение, чрез който 
млади хора демонстрират нещо.

- Може условията за живот в цяла-
та страна да стават причина за такива 
постъпки и поведение на младите хора. 
Виждате, че  животът е труден и при-
чините могат да бъдат от най-различен 

характер. Може да е от семейното въз-
питание, от училищното възпитание, в 
работата с младите хора. Не е както 
преди – нямаме младежки клубове, 
форми на работа, които да привличат 
младежите. Сега гледайки телевизията 
и интернет те тръгват по лоши пътища. 
За мен причина е в липсата на възпита-
ние.

- В началото споменахте, че за тази 
трагедия принос има и социалният ста-
тус на това семейство. Какво образова-
ние е имал младежът и имате ли инфор-
мация дали си е търсел работа?

- Не познавам семейството му. Знам, 
че има средно образование, безрабо-
тен е като своите родители. Сигурно е 
търсил работа. Разбрах, че имал сестра, 
която работи в Сливен и тя му е изпра-
щала пари.Не считам, че тази е била 
причината. Той е имал два неуспешни 
опита да сложи край на живота си, но са 
го спасявали. Вероятно е имал някаква 
психическа нестабилност.

-  С каква фамилия е момчето?
- Карахюсеинов. На 24-години е. В 

неделя е празнувал рождения си ден, 
почерпил се е. Отново поради затруд-
неното си материално положение е вля-
зъл в пререкание с родителите си. Взел 
въжето и излязъл. Докато родителите 
го настигнат той вече бил сложил край 
на живота си.

- Къде е извършил това действие?
- Извън населеното място – към реката, 

на една круша.

Мария Раева - ОУ “Кап. Петър Пармаков”:
 - Г-жо Раева, каква е истината около 

инцидента между ученичката и нейната 
преподавателка в ОУ „Петър Пармаков”?

 - Ученичката е на 12 години и е в шести 
клас. В часа по български език и литера-
тура, с преподавател Маринка Дафинова 
Семова, е станал инцидент. По-късно 
от колежката и другите, които са оти-
шли в стаята преди мен разбрах какво 
се е случило. 15 минути след началото 
на часа Радостина Радкова Христова се 
изправя и застава на отворения прозо-
рец. Поставя там тетрадката и химикала 
си и заявява, че ще пише на това място. 
Няколко пъти колежката я моли да не 
нарушава дисциплината, но ученичка-
та не послушала. Тогава г-жа Семова я 
дърпа леко за дрехата, за да я принуди 
да седне и при това леко подръпване 
се скъсало синджирчето, което било на 
врата на детето. Радостина се ядосала от 
това.  След като госпожата застанала до 
дъската и била с гръб към децата,  уче-
ничката, отивайки да седне на мястото 
си, блъска г-жа Семова. Тя пада и след 
това установихме, че си счупва лявата 
подбедрица.

- Има ли насилие и агресия в този слу-
чай?

- Мисля, че не можем да говорим за 
агресия на ученик спрямо учител. 
В момента детето се ядосало поради 
факта, че му е скъсано синджирчето. 
След това, което се случи то беше раз-
плакано. Може би съжалява. Майки й 
също я защитава. Информирали сме 
РИО – Сливен за случая, информирана е 
Агенция за закрила на детето, полиция-
та също има нужната информация.

- Родителят продължава ли да поддър-
жа тезата си, че спрямо детето е упраж-
нено насилие от страна на учителката?  

- В присъствието на психолог майката 
се опита да каже точно това, но всъщ-
ност това не е истина, тъй като колеж-
ката не е упражнила никакво насилие в 
часа, а се е притеснявала за здравето на 
детето.

- Доколко скъсването на синджирчето 
и физическият контакт са предпостав-
ка за подобни заключения от страна на 
майката? Това изясни ли се в разговори-
те с ученик и родител?

- Разговорът с майката беше много 
кратък, тъй като имахме ангажимент с 
децата, които са свидетели на станало-
то. Разговарях с помощник - директор-
ката и с охраната. Не може да се напра-
ви заключение, че е имало насилие. 
Отношението на колежката е доброна-
мерено и тя е искала да има нормален 
учебен процес.

- Какво е основното мнение след раз-
говора с преките очевидци на този инци-
дент – съучениците на Радостина?

- Децата упрекват съученичката си, че 
е постъпила неправилно и е блъснала 
госпожата. Казват, че никога не биха го 
направили и не трябва скъсаното син-
джирче да бъде някакъв претекст да 
упражняват насилие спрямо учителката 
си.

- Всеки възрастен се пита дали е въз-
можно едно дето, дори в яда си, да пре-
дизвика ситуация, в която голям човек 
да бъде повален и да получи толкова 
тежка травма?

- Детето е високо почти колкото гос-
пожата, то е едро и добре развито. 
Учителката е била неподготвена за слу-
чилото се, защото е била с гръб към нея. 
Тя не е очаквала удар, за да може да се 
предпази и отдръпне. 

- С какво становище излизат вашите 
колеги след педагогическия съвет? Има 
ли стрес във вашите подчинени след слу-
чилото се? Опасна среда ли са учебните 
кабинети?

- Не бих казала, че средата е опасна. 
Колегите са с дългогодишен опит и са 
работили доста с деца от различни етно-
си и показват, че могат да се справят 
с ученици, които проявяват по-висока 
емоционалност. Обучаваните са включе-
ни и в проекти, които са доста интересни 
за тях и правят неща, които им харесват. 
По-голяма част от времето си те прекар-
ват в училище. Решението, което взехме 
на педагогически съвет е да направим 
предложение до РИО-Сливен за оказ-
ване на професионална психологическа 
помощ от мобилен екип в училище и да 
се премести детето в друго училище. 
Тази мярка трябва да служи като спи-
рачка, когато някои ученик се ядоса или 
покаже по-висока емоционалност.

- Смятате ли, че тази крайна мярка е 

единственото правилно решение спрямо 
ученичката Радостина? Какви са мотиви-
те за нейното изключване?

- Може би колегите също проявиха 
известна емоционалност, защото не при-
емат за правилно това, което се случи 
с колежката. Това не значи, че нашето 
предложение ще бъде прието от начал-
ника. Той ще реши дали детето може да 
бъде преместено и в кое най-близко учи-
лище да продължи обучението си. Ако 
това не стане, то другата мярка, която 
може да се приложи е осъществяване на 
срещи с психолог, както и разговори със 
семейството. Окончателното решение е 
на началника на РИО. Родителите са 
хората, които могат да помогнат на учи-
телите да преодолеем тези негативни 
прояви, които водят до много сериоз-
ни последици. Затова преподаватели-
те са изготвили различни теми за часа 
на класа и за срещи с родителите, в 
които се говори за правилно израстване 
и социализация в обществото.

 - Посещават ли се тези срещи от роди-
телите?

- От няколко години има втори час 
на класа. В него класните ръководите-
ли освен да работят с документацията 
на класа, осъществяват и индивидуални 
срещи с родителите. Повечето родители 
не са на територията на селото през по-
голяма част от времето и затова срещи 
се правят и извън училище – чрез разго-
вори на улицата, посещения в квартала. 
В крайна сметка тези часове са повече, 
отколкото са планувани в учебния план.

- Проблем ли е, че в повечето от учеб-
ното време родителите не са в Градец 
и децата са оставени на грижите на по-
възрастните в семейството?

- Има много загрижени родители и с 
тях поддържаме връзка по телефона. 
Те ни посещават периодично, когато се 
върнат в селото. Възрастни настойни-
ци също осъществяват такъв сериозен 
контрол върху внуците си и ни посеща-
ват често. Има и такива, които са тук, 
но нямат отговорност на родители. Не 
трябва все пак да забравяме, че всички 
хора сме различни и не всеки се отнася 
по еднакъв начин към задълженията, 
които имаме към децата си.

- Обсъдихте ли на педагогическия 
съвет доколко тази случка дава лош при-
мер на всички в училището и дали ще 
им показва, че могат да си позволяват 
подобни волности?

- Обсъдихме го. Колегите бяха на мне-
ние, че някои от децата още същия ден 
са проявили негативни последици, като 
копиране на поведението на Радостина, 
коментари, че нищо няма да й се случи, 
защото не подлежи на никакви санкции. 
Аз разговарях с повечето деца и те все 
пак не одобряват подобна постъпка.

- Не е тайна, че в ръководеното от вас 
училище по-голямата част от учениците 
са от ромския етнос. Какъв е този про-
цент?

- Към момента в нашето училище се 
обучават 350 деца от първи до осми клас 
и 66 в подготвителни групи. Към обу-
чаваните ние не се отнасяме като към 
роми, а като ученици! Не ги делим на 
българи и роми. Българите са 1%.

- Как стоят нещата с неизвинените 
отсъствия? Срещате ли проблеми в тази 
насока след мерките, които взе държа-
вата за детските?

- Ние не знаем кои ученици вземат 
детски, защото само подаваме информа-
ция. Много родители не получават тези 
пари по различни причини. За доста от 
тях това не е проблем.

- Не е тайна, че обучението стана 
комерсиално – всеки един ученик носи 
със себе си фиксирана сума  за учили-
щето. Допускате ли някой да повтори 
годината или да отпадне?

- Миналата година имахме доста повта-
рящи. Причината е в отсъствията, които 
правят и отсъствията им от консултаци-
ите с учителите. Движението в нашето 
училище е доста интензивно. Папките 
с преместени и върнали се ученици са 
доста набъбнали. Целта на колегите и 
на мен е да предоставим на децата една 
нормална среда в която децата да обо-
гатят своите знания. Скоро ще имаме 
втори компютърен кабинет и интерак-
тивни дъски. 

Майката на Радостина:
- Какво може да кажете по случая с  

дъщеря ви? Каква е вашата версия?
- Дъщеря ми отсъства от училище – 

така казва учителката. Детето питало 
може ли да отвори прозореца. И тя каза-
ла, че може. Като вземали хлапетата да 
викат, тя има казала да сядат. Хваща 
дъщеря ми от гердана – имаше гердан 
във врата и го скъса. Детето ми, когато 
взема да се спаси от шамари, дето учи-
телката иска да й бие… слага синджира 
на врата й и падна… Не знам вече какво 
стана. Постоянно има бой! Може да хва-
нете всички деца да ви кажат колко бие 
децата госпожата, дето си е паднала.

- Това го твърдите по разкази на дъще-
ря ви и нейните съученици?

- Да! Това мога да го твърдя! 
- Можете ли да го докажете?
-Да! Мога! Като майка мога да го дока-

жа!
- Вие вярвате безусловно на дъщеря 

си?
- Да! Вчера дъщеря ми три пъти я зане-

сох в Сливен в Бърза помощ. Да й стане 
лошо. Мога да го твърдя това!

- Щом казвате, че това е от много 
време, защо не сте взели отношение 
като родител?

- Защото тук не вярват на учителите! 
Казват, че ние сме цигани и не знаем 
права и плюват, викат и нямат права 
към тях. Не дават внимание, а си взимат 
заплатите. 

- Какво образование имате със съпруга 
си?

- Със средно – имам 8 клас. Съпругът 
ми има висше – работи по енергоснаб-
дяването.

- Къде ще потърсите правата си?
- Ще хващам адвокат и ще ходя при 

детския прокурор в Котел! Ако не ми 
обръщат внимание – ще ходя в София 
при Министерството на правосъдието.

- Ако изключат дъщеря ви, къде ще я 
изпратите да учи?

- Ще я занеса в Бургас, защото там 
децата ми учиха десет години с българ-
ски деца!

Взима ли връх агресията в българското училище?
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24-годишен младеж от с. Ябланово отне 
живота си в деня на рождения си ден

В ОУ “Кап. Петър Пармаков” с. Градец се обучават 350 деца от първи 
до осми клас и 66 в подготвителни групи. Едва 1 % са българчета.



УспеШно приКлЮЧва лиКвидирането на свлаЧището при"КаваЦите" 
- Г-н Каранашев, каква е историята на 

този обект, породил се вследствие на 
свлачище?

- Като изпълнители за нас 
предисторията започва от момента, в 
които се появи аварийната ситуация. 
Община Котел ни възложи поемането и 
възстановяването на този обект. Появи се 
опасност, която застрашаваше околните 
къщи и пътната инфраструктура, 

предвид това, че подпорната стена 
поддаде  поради зачестилите валежи. 
На мястото на подпорната стена ще се 
извърши заскаляване. По-надолу ще се 
направят дупки в самата стена, за да 
може водите да се оттичат и да няма 

опасност, подобна на горната част от 
стената.

- Гражданите задават въпроса защо 
се загуби толкова време. Ситуацията е 
такава от Йордановден 2012 година.

- Всички знаем, че това е свързано 
най-вече с финансов ресурс. Когато 
общината разполагаше с такъв 
бяха взети необходимите мерки. 
Финансирането е изцяло общинско. 
Общината ще си кандидатства по 
програмата за Бедствия и аварии, за да 
може да си възвърне инвестицията. 

- Вие сте запознат с проектантския 
план за укрепването на това свлачище. 
Каква е гаранцията, че тези процеси ще 
бъдат спрени категорично във времето? 
Има собственици, които твърдят, че 
имат напуквания по стените.

- По принцип най-страшни са 
свлачищните процеси. За да се намери 
адекватното им решение се правят 
много изследвания и се взимат доста 
мерки, които струват средства. Ще 
бъдат положени 400 кубика камък на 
мястото на тази подпорна стена, ще 

бъде възстановен и парапета. Мисля, че 
това като решение ще реши проблемите 
на гражданите.

- В този вид ли ще остане коритото на 
реката или ще бъде разширено?

- Няма да се разширява, а само ще има 

корекция.
- Скоро стана ясно, че са осигурени 

средства и за корекцията коритото на 
реката, която преминава през село 
Градец.

- За село Градец се изготвя проект, 
предвид наводнението от миналата 
година. Реката е затлачена. Ако всичко 
бъде наред ще има обществена поръчка 
и фирмата, която я спечели ще извърши 
тази корекция. Това ще бъде в полза на 
гражданите на селото, защото видяхме 
какво се случи там миналата година – 
бяха наводнени много къщи, имаше 
опасност да бъдат отнесени и мостове. 

- Какъв е крайният срок на обекта, 
който работите?

- Предполагам, че до 20 дена ще бъде 
приключено всичко.

- Какво ще се случи в участъка, в който 
стената е демонтирана? Ще има ли нова 
стена върху положения камък?

- Няма да бъде изграждана подпорна 
стена, защото тя не е нужна. Камъкът 
изпълнява същата роля и по мое мнение 
ще е по-добър вариант за свлачището. 

- Каква е съдбата на най-пострадалия 
от това свлачище – собственика на 
павилиона?

- Имаше писмо до община Котел да се 
демонтира и отстрани павилиона. Към 
момента той си е останал. Опитваме се 
да довършим обекта и при наличието 

му, макар че си затрудняваме работата. 
Все пак сме съграждани и се опитваме 
да помогнем на всички.

- Има ли опасност за целостта му към 
момента?

- Теоретично има, но на практика 
момчетата са професионалисти и мисля, 
че няма да има нищо страшно!

Изглед от моста към гробищата година след потопа на Йордановден.

при спеЦиализирани аКЦии на полиЦията заловиха   
и задържаха КотленЦи с хероин и амФетамини 

Митът, че наркотиците в Котел са НЛО, 
за което всички са чували, но никой 
не е виждал започна да се разбива. 
НАРКОТИЦИТЕ! Те са тук - сред нас, 
прояждат обществото и погубват децата 
ни. В рамките на няколко дена младежи 
от Котел бяха задържани за търговия и 
притежание на наркотични вещества.

   Според бюлетина на ОДП- Сливен, 
при успешно реализирана акция на 
служители на РУП-Котел са задържани 
петима мъже на възраст между 22 и 
30  години, в момент на продажба на 
наркотични вещества. Случката се 
разиграва пред хотел “Ажур” в град 
Котел. Трима от задържаните са 
от Котел, един от Сливен и един от 
Поморие. Акцията се проведе на 
15 февруари около 23,40 часа. При 
последвалото претърсването на два 
леки автомобила “Волво” и “Рено 
Меган” и на домовете на двама от 
тях, са открити и иззети електронна 

везна, два полиетиленови плика с 
бяло прахообразно вещество. При 
направения полеви тест то реагира на 
амфетамин и метамфетамин. За случая 
са уведомени  Районна прокуратура– 
Котел и Окръжна прокуратура – 
Сливен. Работата по разкриване и 
документиране на цялостната престъпна 
дейност на лицата продължава.

 По разказ на очевидци, които 
са станали свидетели на акцията, 
случилото се граничи със сюжет от 
криминален филм, в който единствено 
не се е стигнало до използването на 
оръжие. Градският фолклор и местните 
квартални телеграфни агенции могат 
да Ви предоставят най-различни 
интерпретации на криминалния екшън, 
но едно си остава неопровержимо - 
бичът на съвремието трайно е намерил 
подслон и в Котел. 

 Дни след случката пред хотел 
„Ажур” полицейски служители, отново 

според информация на ОДП-Сливен, 
са задържали 30-годишен мъж за 
притежание на хероин при проверка на 
лек автомобил. На улица “Ропотамо” 
в гр. Нова Загора екип на МВР е спрял 
за проверка “Алфа Ромео” с бургаска 
регистрация, управляван от мъж на 
30-години от Котел. С него е пътувал и 
27-годишен мъж, също от град Котел. 
При проверката полицаите забелязали 
на пода - в предната дясна част на 
автомобила седем броя хартиени 
пакетчета, съдържащи бледокафяво 
прахообразно вещество с тегло 0,68гр. 
При извършения полеви тест  веществото 
е реагирало на хероин. Водачът на 
автомобила е заявил, че пакетите са 
негови и са за лична употреба. За случая 
е уведомена Районна прокуратура-Н.
Загора. Образувано е досъдебно 
производство за престъпление по 
чл.354а, ал.3, т.1 от НК.

 Освен тези акции полицейски 
служители са проверили питейни 
заведения и търговски обекти. 
Те  са следели за лица, склонни към 
извършване на груби нарушения 
на обществения ред, за да бъде 
осигурена сигурността в тъмната част 
на денонощието. За времето от 17,00 ч. 
до 24,00 ч. на 13 февруари е проведена 
и полицейска операция във връзка със 
своевременно решаване на проблемите, 
които са  свързани със сигурността в 
малките населени места. Полицаите са 
извършили  обход в селата Жеравна, 
Нейково, Катунище, Медвен, Мокрен, 
Пъдарево и Седларево, като  целта 
е превенция, противодействие и 
разкриване на престъпления против 
собствеността, както и недопускане 
нарушения на обществения ред. В хода 
на операцията е задържан 38-годишен 
мъж, обявен за общодържавно 
издирване. Съставени са 9 акта за 
нарушение на ЗДвП, 8 по ЗБЛД и един 
за нарушение по ЗМВР.
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Зрелищната акция 
на полицията 

получи широк отзвук        
сред обществото. 

Почина Павел Веснаков. Големият 
поет, писател и журналист си отиде на 79 
години. Той бе едно от емблематичните 
творчески лица на града под Сините 
скали. След загубата съвременният  
поетичен  „остров на блажените” в 
сливенско остана без достолепния си 
доайен. Приносът на Павел Веснаков 
(Панайот Драгиев) в изкуството на 
словото надмогва регионалното, 
съградил  сложните психологически 
светове на човешкото вглеждане по 
стръмната пътека на себеразгадаването 
и  просеката към другите. Със строфите 
си докосна животрептящата мембрана 
на българското съзнание и родна 
земя, създал  неподражаеми словесни 
обиталища на духовност и чистота.  Бе 
подслонил под стряхата на  сърцето 
си обич и разбиране към Човека – 
залутано дете на Кръстопътя. Под нея 
стори място за човешката ранимост и 
сила, там приюти падове и възторзи,  
всеопрощение към хората и  поклон пред 
Отечеството. На края на жизнения си 
път стори  Жеравна – с непреходната 
й хубост - свое второ рождено място, 
облъхнат сякаш от благосклонния поглед 
и на големия сърцевед Йордан Йовков.

IN MEMORIAM

Коста Каранашев -
управител“Напоителни 

системи”- клон Средна Тунджа

Само след 2 седмици работа свлачището отстъпи пред машините. 

01.02.2013 г.

07.03.2013 г.



   При слаб обществен интерес преми-
на осъждането на бюджета на община 
Котел за 2013 г. Вече повече от десе-
тилетие насам броят граждани, които 
присъстват на такъв отчет-обсъждане 
се свежда до Лудолфовото число - не 
повече от 3,14. И този път само няколко 
бяха дошлите в заседателната зала, за 
да споделят идеите и проблемите си 
пред общинските служители. Отчетът за 
изпълнението на бюджет 2012 и проек-
тобюджетът  за 2013 г. бяха представе-
ни чрез мултимедийна презентация от 
Диана Кирова – директор на дирекция 
„Финансово – икономически дейности”.

  Най-активен по време на среща-

та беше кметът на Ябланово Джемал 
Чобан. Той поиска увеличение на сред-
ствата, които са предвидени за упра-
вляваното от него село и пожела да 
разполага с отделен от другите селища 
в общината бюджет. Мотивите си пред-
стави по следния начин: „Аз считам, 
че представителите на изпълнителна-
та власт по населените места са кмето-
вете. Поради това смятам, че обсъж-
дане на бюджета трябва да има най-
напред с кметовете на  тези населените 
места, после обществено обсъждане и 
след това той да се внесе в общински 
съвет. На няколко пъти правих доклад-
на записка и конкретни предложения 
до общината, които са във връзка с 
мнението ми за бюджета. Само от г-жа 
Чолакова съм получил отговор до този 
момент. Предлагах село Ябланово да 
бъде отделено като бюджет от общи-

ната, защото е едно от най-големите 
села с 4820 души население. Не получих 
никакъв отговор! След това предложих 
основен критерий за разпределение на 
парите да бъде броя на населението 
и приноса на дадено населено място 
при образуването бюджета на община-
та- продажби, приходи от такси и др. 
Всеки месец само от такси ние даваме 
1300 лв. За 2013 година са направени 
предложения за много малко разходи за 
нашето село. Като кмет това не ме удо-
влетворява! За пътища към села, в които 
живеят по 5-6 човека, са предвидени по 
сто хиляди лева. Улиците на Ябланово 
също са общински! По някои от улиците 

в селото  е почти невъзможно преми-
наването с кола. Предвидих 20000 лв. 
за канализация, а сега искате да ни се 
отпуснат 7000. С тях нищо не може да се 
направи! Искам от 7000 лв. тази сума да 
се увеличи на 25000, защото трябва да 
се направят и две нови улици и новите 
квартали.  Предлагам парите, които са 
отпуснати за чакълиране от 15000 лв. 
да се увеличат на 50000. Трябва да се 
извърши ремонт на фасадата на чита-
лището. Като дойдат по-висшестоящи 
хора може да падне на главите им! За 
този ремонт трябва да се отделят 1000 
лв. Предлагам в културния календар на 
общината да се включи честването на 
19 януари и възпоменателния митинг 
за смяната на имената. Парите за събо-
ра са намалени на 2000лв. Те са край-
но недостатъчни за организирането 
му. Нека се увеличат на 5000! Знам, че 

парите са малко за цяла България, но 
нека да погледнем по-реално на неща-
та, за да бъдат разпределени по-добре 
тези средства. Хората, които са си заку-
пили места за строеж идват при мен, 
а не при вас! Проявете разбиране. За 
новогодишните празници  отново не сме 
включени. Стана традиция да се хвър-
лят бомбички и ракети. Всичко пак е 
от джоба ни. Това ни струваше 300 лв. 
Можеше да ни дадете поне едно-две 
кашончета с фойерверки! Разпределете 
добре парите, за да може в края на 2013 
година да се радваме на добри успехи в 
благоустрояването!” 

   Будната общественичка Анна 
Михайлова от с. Орлово направи ради-
кални предложения за попълване на 
общинския бюджет. „Предлагам изку-

пуването на гъби и билки да се извърш-
ва от общината, тъй като те са нацио-
нално богатство. Приходите ще бъдат  
милиони и те ще остават в общината, а 
не в облагодетелствани фирми, които 
не плащат осигуровки и данъци. Нека 
в община Котел се изгради автомив-
ка, да се освободят всички пенсионе-
ри от работните им места, защото има 
много млади хора, които нямат един 
лев доход. Защо в с.Орлово все още 
има секретарка и библиотекар? В това 
село освен мен никой не чете! Нека тези 
единици бъдат съкратени, защото ние 
нямаме излишни пари”. 

   Зам.-кметът Детелина Адамова раз-
ясни на Джамал Чобан защо е заплану-
вано да бъдат отделени суми за общин-
ските пътища: „Средствата за ремонт 
на пътищата са целеви. Те се отпускат 
за ремонт на четвъртокласната пътна 
мрежа. Тя се води общинска и сред-
ствата са за пътната мрежа извън насе-
лените места. Парите за пътищата към 
Нейково и Братан са заделени не за 
кърпене, а защото има свлачища. Ако 
не се предприемат мерки селата могат 
да бъдат откъснати. През изминалата 
2012 година са отпуснати средства за 

улиците в Ябланово. Може би кметът е 
преценил, че има други места за ремонт. 
Ето защо сега сме посочили конкрет-
ни улици, които са за ремонт, за да 
не се правят други с отпуснатите пари. 
Успоредно ще се прави канализация и 
водопровод на нужните места”.

   Общинският  съветник четири ман-
дата Михаил Русев също отправи свои-

те въпроси и предложения към общин-
ската администрация. „Има ли община 
Котел възможност да извършва някаква 
стопанска дейност? Изключвам МБАЛ, 
който вече не съществува. Повечето 
в залата са млади хора и може би не 
помнят, че в разцвета на демокрацията 
имаше общински предприятия, които 
според тогавашната конюнктура фали-
раха. Ние сме единствената община в 
страната, в която са фалирали  бензи-
ностанции и аптека. Има ли някаква 
мисъл да се развива стопанска дейност, 
която би помогнала с дейността и при-
ходите си? Мисля, че БКС може да стане 
такова предприятие. Такова може да 
бъде и управлението на общинската 
собственост. Ако имахме предприятие 
за пасищата, общината също можеше 
да използва субсидии. Изпуснахме и 
програма, която беше за залесяване на 
ниско продуктивни и непродуктивни 
площи”.

   Владимир Мартинов – общински 
съветник от РЗС се включи в дискусията 
със свое предложение: „Ние имаме ли 
общински гори и знаем ли къде точно са 
им границите? Ако имаме такива можем 
да направим общинско дърводобивно 
предприятие, което да снабдява населе-
нието с дърва”.

   В края на обсъждането Адамова бла-
годари на присъстващите за участието 
и припомни, че: „Винаги можете да се 
интересувате и да питате администра-
цията. Бюджетът е отворен и той  може 
да се актуализира с оглед на нуждите”.

Възраждането е един от най-свет-
лите периоди в българската история. 
След близо петстотин години Османско 
владичество България получава сво-
ята жадувана свобода. Тя не идва 
даром, а с цената на много жертви. 

Един от синовете на родината ни, 
великият Васил Левски е обесен едва 36 
годишен, но неговото име остава запи-

сано със златни букви в пожълтелите 
страници на историята ни. През 1861 г. 
се включва в Първата българска легия 
като знаменосец, а шест години по-
късно е посочен от Раковски да вземе 
участие в четата на Панайот Хитов. 
Четничеството обаче разкрива пред 
Дякона своите недостатъци и в писмо 
до Панайот Хитов той изрича крилата си 
фраза ,,Ако печеля, печеля за цял народ-
ако губя, губя само себе си”, с която раз-
крива намеренията си да вдигне наро-
да на бунт след усилена подготовка.

За да реализира своите възгледи, 
Левски създава Вътрешна революцион-
на организация в периода 1869–1871 г. Тя 

представлява мрежа от местни револю-
ционни комитети, които се управляват 
от Централния комитет с център Ловеч. 

За изграждане на комитетите Левски 
прави две обиколки в страната, спира 
се в малки и по-големи населени места 
и избира хора доверени и верни на 
идеята за ,,Чиста и свята република”. 

Кога точно Левски минава през Котел 
и създава комитет не се знае, но според 
спомените на отец Матей за комитет-
ското събрание в Търново през 1871 
г. разбираме, че при последната оби-
колка на Левски и Кънчев в Сливен, 
Котел, Жеравна, Елена, Лясковския, 
Горнооряховския и Търновския коми-
тети са останали много доволни.

Първи членове на комитета в Котел 
са поп Янко - председател, Димчо 
Великов Книговезеца – секретар, 
подпомогнати от х. Тодор Станчев – 
котленският Странджа, който държал 
гостилница в Браила. Коста Янакиев– 
Сланинката, Греков и Теню Козаря 
също се включват в комитета. Доверени 
куриери на пощата и свръзка с други 
комитети са Коста Янков, Димитър 
Кючукът, Йоно Димитров, Петър 
Жейнов. Според комитетската конспи-
рация Котел е назован Бохор Нисим.

За дейността на Котленския комитет 
може да се съди от запазените три писма 
от 16 и 24 юли и от 18 октомври 1872 г. В 
тях поп Янко Икономов и Димчо Великов 
разказват за трудностите, които срещат. 
От тези писма разбираме, че комитет в 
Котел има още през лятото на 1872 г., но 
щом Левски е пристигнал при образува-
нето му, то ще е станало в края на 1871 г. 

За първата си среща с Апостола поп 
Янко разказвал следното: ,,Един неде-
лен ден по време на черковна  служба 
чух сладостен глас да пее „Херувимото”. 
Същата вечер жената на Димчо Великов 
отишла при поп Янко и предала заръка-

та на мъжа си попът веднага да отиде у 
тях. В къщата на Книговезеца, млади-
ят свещеник заварил домакина Тодор 
Станчев и непознатия певец. Тримата 
стояли около софра с кокоша яхния и 
млин. Поп Янко плеснал с ръце и казал: 
,,След боба на попадията хубаво ще 
ми дойде млинът.” Гостът отвърнал: 
,,Попът ще уйдиса, щом в пости яде 
блажно”. Другият член на комитета 
Димчо Великов разказва, че Дяконът 
е идвал три пъти в Котел при основа-
ване на комитета и да събира члено-
ве. Като секретар на комитета в Котел 
Книговезеца е съхранявал цялата пис-
мена кореспонденция, унищожена 
по-късно при пожар. Божил Райнов 
също записва в спомените си следното: 
,,Година ако не и по-рано от обесване-
то му, Левски дойде в Котел и отсед-
нал в къщата на баба Неша (сестрата на 
Раковски). Всеки ден минаваше край нас 

на улица ,,Кара Стойчо”, придружаваше 
го поп Иван Николов, да отидат у бабини 
Нешини. Той добавя, че дори децата са 
го познавали и викали: ,,Този е Левски, 
дето ходи да събужда българите”.

След вестта за гибелта на Апостола, 
поп Янко произнесъл насърчител-
на реч в присъствието на много 
котленци, която започнал с думи-
те ,,Свободата иска жертви”.

Проучила и предоставила за             
публикация:

Атанаска Марулева, Исторически 
музей - Котел
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Левски - 140 години безсмъртие!

В рамките на един учебен час учениците представиха факти от живота и делото 
на Васил Левски. В пълната зала на читалището бяха кметът Христо Киров, зам.-

кметът М. Байкова, секретарят  Галя Андонова, председателят на общинската 
организация на ДПС – Мехмедали Гаази, учители и граждани.



Да се роди много грозде,да има 
много вино и да сме живи и здрави 

да го пием по весели поводи!
 Сред многото гости на праз-

ника на лозята и виното Трифон 
Зарезан в Сунгурларе беше и 
президентът Желев, който 
приветства присъстващите: 
„В миналото виното се е смя-
тало за питието на боговете. 
По-късно се е демократизирало 
и царете също са можели да го 
пият. Докато е бил на лечение в 
Италия, Максим Горки е напи-
сал едно изречение за виното: 
„Да живеят хората, които могат 
слънцето да затворят в бъчви!”

   Архимандрит Калист и све-
щеници отслужиха водосвет 
в лозовите масиви. „Искам от 
името на Сливенския митро-
полит Иоаникий и всички све-
щеници да Ви честитя празни-
ка! Пожелаваме Ви с хубавата 
турска дума берекет или много 
плод, традицията на лозарство-

то да бъде утвърдена не само 
в този плодороден край, но и 
във всички кътчета на нашата 
мила Родина, където слънцето 
огрява лозовия плод. Радвайте 
се не на етикетите, а на истин-
ското вино! Дали истината ще 
докосне и вас чрез него, зави-
си от количеството, което ще 
употребявате. Не всяко коли-
чество ще Ви бъде от полза – 
казват лекарите. Още древните 
евреи са открили лозовия плод. 
Всички ние сме потомци на Ной, 
както българите, така и нашите 
братята турци. Той е първият, 
който е опитал секер. Христос е 
казвал, че всички ние сме фили-
зи на лозата и така сме обеди-
нени в корена – в основата на 
земята, която дава живот на 
всички нас”, каза Архимандрит 
Калист на събралите се.
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УспеШно приКлЮЧва лиКвидирането на 
свлаЧището при"КаваЦите" 

Зам.-кметът на община Котел Мариела Байкова и кметът на село Пъдарево - 
именника Валентин Димитров, подрязаха лозята в селото.

Гост на празника в гр. Сунгурларе беше и 
президентът Желю Желев / 1992-1997 /

Секретарят на община Котел Галя Андонова 
отчупва от хляба с пожелание за берекет.

На принципа на язовирна стена 400 куб. м. 
ломен камък ще укрепят свлачището.

Кметовете на общините Котел и Сунгурларе вдигат 
наздравица с народните певици сестри Диневи, които 

веселиха    празнуващите в парк „Ичмята”.

Всяка година ставрофорен свещеноиконом Димитър от   
Котел участва във водосвета на лозята.

още на стр. 3

Ученици от СОУ „Г. С. Раковски” изнесоха рецитал, посветен на 140 години от       
гибелта на Васил Левски в читалище „Съгласие- Напредък”.

Новият цар на лозата Димитър Калайджиев                    
премина триумфално по улиците на                              

Сунгурларе в специална каляска.
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