
   Котел отбеляза 135-годишни-
ната от освобождението си от тур-
ско робство. По традиция тържест-
вената церемония се състоя пред 
Паметника на героите опълченци. 
Благодарствен молебен по случай 
светлата дата отслужи ставрофорен 
иконом Димитър. Цветя и венци в 
памет на героите от Котел поднесоха  
община Котел, председателят на ОбС 
Христина Чолакова и местните поли-
тически лидери - Коста Каранашев 
от ГЕРБ, Мария Радославова от 
БСП, Владимир Мартинов от РЗС. В 
края на честването ученически хор с 
ръководител Пенка Дунчева поздра-
ви събралото се множество.

   За поред път, сякаш по тради-
ция, котленци не уважиха собст-
вения си празник, а предпочетоха 
да прахосват времето си на бита-
ка. Присъствие на зрители и все пак 
някаква публика беше осигурено от 
СОУ „Г. С. Раковски”. 

   За разлика от днес на 21 януари 
1878 г., преди 135 години,  котленци 
са посрещнали с неописуема радост 

осъмналите в града 25-30 руски кава-
леристи, които идват от Сливен, но 
казаците още на другия ден се връ-
щат обратно. Котленци са разтрево-
жени, в околните села вилнеят баши-
бозуци. Ето защо веднага изпращат  
депутация в Елена и Търново да 
молят руското началство за войска…

    Към Котел тръгват пет опълчен-
ски дружини. На 28 януари първи 
в града пристигат трета и четвърта 
опълченски дружини, начело с ген. 
Столетов и Самарското знаме.

  В Котел отсяда и Нарвският хусар-
ски полк, командван от полковник 
Александър Пушкин, син на великия 
руски поет Пушкин.

       Със заповед на генерал Столетов 
за председател на градския съвет 
е определен Кръстю Байчев,  един 
от най-уважаваните и авторитетни 
граждани на Котел. Градският съвет 
се грижи за лазарета, в който се 
лекуват ранени войници. Руските 
офицери са настанени в най-първите 
къщи на града.

На ръчна спирачка и три цилин-
дъра, безславно премина през 
котленска община провелият се за 
пръв път от  42 години насам рефе-
рендум. 2345 пуснаха бюлетина от 
имащите право  на глас 19900 изби-
ратели по списък. Паника или задо-
волство да търсим в местните поли-
тици от постигнатите нива на моби-
лизация на електората? Първият 
референдум в новата демократич-
на история на страната ни не успя 
да събуди заспалия демос, който 
незнайно защо вие стоически, че 
някой катастрофално му е отнел 
демокрацията и свободата на сло-
вото. В града на будителите и в 
познатото ни агрегатно състояние, 
активно проспахме опита за пряка 
демокрация. Ако не с мнение про 
или анти атома да бяхме излезли 
и пуснали плика, с което поне да 
бяхме се преброили. Защо да ни 
броят политиците и техните пар-
тии, а не тези, които съзнателно са 
останали в родния край? Въпреки 
трудностите и предизвикателства-
та на времето трябва да се  про-
тивопоставяме на политиката, 
затриваща малките села и градчета 

- дори и с това, че все още сме тук.
    Защо повдигаме въпроса за пре-

брояването и това колко сме? Не 
беше толкова отдавна 2011година, 
когато държавата регулярно, поне 
за статистика, преброи население-
то си. От справка на НСИ разбира-
ме, че в родния Котел, за изнена-
да на доста, все още живеят 5 711 
граждани, от които 2 734 мъже и        
2 977 жени. Обръщаме се към друга 
цифра от РИК, този път свързана 
с 2013 г. и великия референдум. В 
града на Раковски, с право на глас,  
в списъците са 5 504 избиратели. Да 
се фокусираме върху двете важни 
цифри, според които чисто мате-
митечски излиза, че в Котел има 
едва 207 жители на възраст под 18 
години. В подкрепа на объркването 
и повод за сериозен размисъл кой 
и как ни брои и най-вече колко спо-
ред нуждата ни изкарва, добавяме 
още един щрих към условията на 
референдума, а именно: „да имате 
постоянен адрес на територията на 
страната към деня на насрочване на 
референдума“. Да продължаваме 
ли да се питаме откъде се взеха 
тези 5 504 съграждани 
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      Едва 11,8% взеха участие в опита 
за пряка демокрация след 42 години

135 години от освобождението на 
град Котел от турско робство

1 683 гласуваха с “Да”, 600 казаха “НЕ”, 17 561 гласопоДаватЕли по списък остаНаха  “пас”.

Административен съд -    
Сливен отмени решение на 
ОИК. Димитър Димитров 

остава съветник

Борисови драми и екшън 
пред съдебната палата в 
Котел, следновогодишна 

касапница в с. Градец
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-  Д-р Захариева, как и кога 
взехте решението да станете 
лекар и защо точно гинеколог? 

- Още като ученичка съм си 
мечтала да завърша за лекар, а 
точно като гинеколог – послед-
ната година, докато карах стаж. 
Беше една случайност. Стажът 
ми беше  в една голяма болни-
ца в Пловдив. В този момент 
нямаше стажуващи акушерки 
и сестри. Тогава почувствах и 
реших, че ще бъда само гинеко-
лог и по-точно акушер. С това 
желание отидох и на разпреде-
ление. Предложиха ми Котел, 
Тополовград, Харманли. Аз 
казах Котел без да съм идвала, 
без да знам къде е. Така дойдох 
тук на 1 януари 1966 г.

- Да се върнем в детските и 
ученическите Ви години. Кога 
се появява този интерес към 
медицината във вас?

- Като малка бях много дреб-
на и много често боледувах. 
Непрекъснато имах контакт с 
училищния лекар, който беше 
един възрастен руснак – др. 
Михайлевски. От него съм се 
„заразила” за медицината, 
исках да се занимавам с това 
нещо. По - нататък така се сте-
коха и нещата – влязох в инсти-
тута, специализирах, разпреде-
лиха ме…

- Какво си спомняте и какво 
знаете за времената в Котел, 
когато не е имало организира-
на родилна помощ, а се е разчи-
тало на т.нар баби?

- Нещо особено не мога да 
кажа. Само съм чувала, че е 
имало възрастни жени, които 
са помагали на родилките и то 
вкъщи по време на раждане. 
Такива баби  е имало и по села-
та. Даже една от тях познавам 
лично. Тя вече е на преклонна 
възраст. Това са били по-опит-
ни жени.

- Коя е тази жена? 
- Не мога да си спомня името 

й, но всички в Тича я знаят. Тя 
е тичанка. Други не познавам, 
но навсякъде се е разчитало на 
такива възрастни жени.

- В годините кога се прекъс-
ва тази практика? Говорим за 
котленския регион. Какво зна-
ете за това?

- Когато вече започнах рабо-
та имаше родилно отделение 
с девет легла. Преди това на 
мястото на „Младежкия дом” 
е бил първият родилен дом с 3 
легла. И по селата се разкри-
ваха – Стрелци, Стара река, 
Кипилово, Тича, Филаретово, 
Ябланово, Градец, Мокрен. 
Навсякъде имаше родилни 
домове и акушерки.

- За кои години говорим?
- Аз започнах работа 1966 г. 

Тези родилни домове същест-
вуваха. След време се взе пра-
вителствено решение да се лик-
видират тези малки родилни 
домове и да се увеличат лег-
лата към общинските болници, 
като се повиши персонала и 
се разчита на по-компетентни 
кадри. Остана само едно отде-
ление в районна болница с 50 
легла, което никак не е малко.

- Ще ви помоля да припомни-
те къде се е намирал първият 

родилен дом в Котел и къде е 
местен в годините.

- Първият е бил на мястото 
на „Младежкия дом”, след 
това на територията на общин-
ската болница (където беше 
интензивно отделение). През 
1968 г. се преместихме в сгра-
да, която е била отделение за 
туберкулозни и имахме повече 
легла– 30. 1978-1978 г. отидо-
хме в т.нар. „винпром”, който е 
срещу Бърза помощ.

- За времето през което Вие 
сте лекар в АГ- отделението 
какви кадри са преминали?

- Аз бях първата, която запо-
чна работа с д-р Фийков, след 
което дойдоха д-р Василев, 
Прокопиев, Стоева, Колибаров. 
Дълги години старша акушер-
ка беше Ганка Христова, рабо-
тих и с Роза Симеонова, Дора 
Малушева, Тонка Паунова, 
Галя Йорданова.

- Спомняте ли си първото 
бебе, което проплака във ваши-
те ръце? 

- Много добре си го спомням. 
Започнах работа на 3 януари. 
На 9 линейката свири пред  
вкъщи и аз не мога да стана от 
стола, защото се вълнувам тол-
кова много, че не мога да раз-
бера защо ме викат. Шофьорът 
свири отвън и не знае защо не 
излизам. За един новозавър-
шил лекар това е страшно въл-
нуващо и отговорно. Отидох. 
Акушерката каза, че има седа-
лищно раждане, а то по прин-
цип се води от лекар. Аз бях по-
малко компетентна от нея. Тя 
имаше дълъг опит, но въпреки 
всичко аз трябваше да се спра-
вя! Никой не знаеше колко се 
вълнувам. Всичко стана като по 
учебник – както сме го учили. 
Първото дете, което проплака в 
моите ръце беше на една тичан-
ка. Казваше се Галя и работе-
ше в съвета. Беше момче. Това 
беше и бойното ми кръщение. 
По стечение на обстоятелства-
та, след години, тази жена 
беше и първата извънматочна 
бременност, която трябваше да 
оперирам.

- Ще Ви помоля да направим 
някаква равносметка. Колко 

деца са се родили чрез вашата 
помощ? Над 1000 ли е цифрата?

- Сигурно! Никога обаче не 
съм си водила статистика. 
Смятайте за 35 години стаж 
най-малко по 60 деца на годи-
на. Станаха над 2000, въпреки 
че и това е малко!

- Като лекар с дългогодишен 
стаж и вече оттеглил се в пен-
сия, как оценявате съвремен-
ните здравни реформи? Какво 
не трябваше да направи тази 
реформа? На какво не трябва-
ше да се посяга?

- Не трябваше да се посяга 
на ликвидирането на отделени-
ята. Изобщо малките болници 
са просто необходими. Ето сега 
хората се обаждат на болница-
та в Омуртаг. Линейката идва 
и кара жената там. Какво пре-
чеше на нашата да прави така? 
Преди тези реформи ходихме 
линейка с акушерка и си приби-
рахме жената. Така се избягва-
ха и усложнения. Нашият район 
е пресечен, зимите са тежки. 
Спомням си как сме ходили да 
чакаме по часове, докато дока-
рат някоя родилка в тежките 
зими – особено през 1981 г. 
Сега се  случва някоя да роди 
в Бърза помощ, където няма 
условия и помощта не е квали-
фицирана. Не знам защо смет-
наха, че това е някаква социа-
листическа практика и допус-
наха всичко да се срине. Сега 
сме може би 50 години назад 
в това отношение. Липсата на 
лекари и акушерки по селата 
също си оказва влияние. Една 
болница трябва да има основ-
ните отделения – вътрешно, 
хирургия, АГ и детско отделе-
ние. На това не трябваше да се 
посяга. Смятам, че ликвидира-
нето на родилното отделение, 

което щеше да бъде печелившо 
при всички случаи е една от 
големите грешки.

- Тук е моментът да Ви попи-
там дали си спомняте 2004 г., 
когато местният общински 
съвет, по предложение на 
кмета на общината – Георги 
Дедов, взе решение окончател-
но да се закрие АГ-отделението 
на котленската болница?

- Помня го. Аз вече бях пенси-
онерка. Стана ми много тежко, 
защото знаех, че това е нача-
лото на края! Заболя ме много.
След това последва хирургия-
та. В АГ-отделението акушер-
ският състав и лекарите бяха 
квалифицирани много добре. 
Повечето бяха работили и в 
чужбина. Тези кадри ги изхвър-
лиха на улицата като ненужни. 
Като не съществуват основните 
отделения каква болница може 
да има?

- Д-р Захариева, имаше ли 
шанс АГ-отделението да оста-
не и да работи? Щеше ли то да 
издържи на активната конку-
ренция от страна на подобни 
болници в Сливен?

- Имахме добър ехограф  и 
поддържахме много добра 
връзка с родилни отделения, 
които ни бяха методични ръко-

водители. Смятам, че щеше 
да издържи.Превръщането на 
медицинската практика в тър-
говски дружества  е абсолютно 
неправилно. Да бъдеш търгов-
ско дружество в малките насе-
лени места е просто непечелив-
шо и затова постепенно всичко 
отпада. Спечелиха – Омуртаг 
и Сливен. Котленска община 
просто загуби!

- Как ще коментирате тъж-
ния факт, че близо 10 години в 
гр. Котел по документи не се е 
родило нито едно дете?

- Къде да се роди? Това ли 
беше целта на цялата рефор-
ма? Тъжно е! Освен това няма 
и млади хора. Нека да направят 
една статистика колко българ-
чета са родени. 

- Вълнувате ли се от събити-
ята, които се случват в „много-
страдалната” ни общинска бол-
ница, която вече не съществува 
след разкриването на филиал 
на МБАЛ „ Д-р И. Селимински”?  
Това е действие, което все пак 
осигурява някакво болнично 
лечение.

- Трябваше нещо да се напра-
ви, за да има поне едно вътреш-
но отделение, но трябва да 
съществува и детско. Това, че 
е към окръжната болница може 
би ще бъде в един плюс, защо-
то явно община Котел не може 
да поддържа болница. Как ще 
лекуваш болни на студ? Редно 
беше да има някакво решение. 
Трябва да има някакъв меди-
цински център, в който да рабо-
тят специалисти, за да могат 
хората да не пътуват за всяко 
едно нещо до Сливен – дори 
за рентгенова снимка. Да не 
забравяме, че в Котел живе-
ят предимно възрастни, които 
трудно могат да отидат да се 

прегледат в друг град.
- До затриването на болни-

цата стигна ли се поради лошо 
управление?

- Една от причините е тази, но 
не е само тя. Не искам повече 
да коментирам.

- Какво може да насърчи пови-
шаването на раждаемостта и 
подмладяването на България?

- Осигуряване на поминък, 
стимулиране на раждаемостта. 
Преди беше по-добре, откол-
кото е сега. Поминъкът е глав-
ното. Като гледам сега Котел 
е вече едно село! Тъжно е, но 
е така!

- Кои са положителните 
и отрицателните страни на 
Вашата професия? 

- Много са положителните 
страни. Работиш с млади и здра-
ви хора, виждаш пръв живота. 
Колкото и тежко да е било едно 
раждане, когато чуеш да проп-
лаче бебето и забравяш всичко. 
Отрицателните страни са, че 
никога не знаеш едно раждане, 
което е започнало нормално 
как ще завърши и дали няма 
да се появят някакви усложне-
ния. Винаги има голямо напре-
жение, безсъние. Радостно е, 
когато вървиш по улиците да 
виждаш деца и майки, които 

са идвали да раждат при теб! 
Когато преди години отидохме 
на една проверка в с. Кипилово 
си мислех, че не познавам 
никого там, а се оказа точно 
обратното. Благодарността в 
очите на хората е най-голямата 
радост.

- Отдадена на работата си, 
останахте ли длъжна на семей-
ството си? Какво му отнехте за 
тези години?

- Много неща отнех на семей-
ството. Винаги съм казвала, че 
не съм тази майка, която тряб-
ваха да имат децата ми като 
малки. Оставяла съм ги вечер, 
точно когато те търсят родите-
лите си. За друго не съм го още-
тявала, само когато бяха малки 
децата ми.

- Кой е най-интересният слу-
чай в практиката Ви, който 
няма да забравите?

- Той не е един! Беше една нощ 
с виелица през 1981г. Извикаха 
ме в болницата, защото дошла 
бременна, на която в картона 
й пише, че трябва да ражда в 
Сливен с операция. Машините 
разчистиха пътя и я изпрати-
хме в Сливен. Дойдоха още две 
жени, които родиха. Вече се 
съмваше,  а вън вали и трупа 
сняг. Чувам вой на линейка. 
Оказа се, че тази жена, която 
сме изпратили в 19.00 часа за 
Сливен се връща. Пътят не бил 
разчистен и шофьорът на заден 
ход върна жената и тя роди 
нормално. 

   Имах много интересен слу-
чай и с близнаци. Дойде бре-
менна. Това й беше трето раж-
дане. Роди се първо, после 
второ, след това трето дето. 
Очакваше едно, а се родиха 
три! Имах друг един такъв слу-
чай с три деца. Общо имам 4 
случая с тризнаци. С близнаци-
те е по-лесно. Трудно беше, че 
тогава нямахме ехограф.

- До колко съвременната 
наука измества естествените 
процеси и може ли да говорим 
за някакво вмешателство в 
Божията промисъл?

- Би трябвало да се набляга 
главно на естественото ражда-
не и да се намесваш само там, 
където е крайно необходимо 
и животоспасяващо. Когато 
предварително си наясно, че 
раждането не може да протече 
по естествен път е по-различ-
но. Тогава трябва да се планува 
секцио.

- Как ще коментирате отчи-
таната тенденция все повече 
жени да предпочитат секцио-
то пред нормалното раждане 
или модерните методи, които 
са свързани с анестезия? Мода 
ли е това?

- Според мен е мода! Има 
един постоянен процент на 
секцио. Той се движи около 
1-2 %. Смятат, че ако родят със 
секцио няма да чувстват никак-
ва болка. Възстановяването 
при него е много по-трудно 
от едно нормално раждане.  
Природата го е направила така. 
Това е изтощителен процес, 
който трае минимум 10-12 часа. 
Но все пак това е интервенция. 
Болката може да е ужасна при 
естественото раждане, но след 
това забравяш всичко, иначе 
нямаше да има човечество.

 - Надявате ли се някоя от 
внучките Ви да поеме по вашия 
път?

- Тайно се надявах, но не ги 
поощрявам, защото виждам 
какъв е статусът на съвремен-
ния  лекар. Той е оплют, уни-
зен, ниско платен. Това оплю-
ване на лекарската професия 
ме кара да не ги поощрявам, 
ако решат да станат лекари.

- В заключение кого ще поз-
дравите на Бабинден и с какво 
ще се обърнете към бъдещите 
майки?

- На бъдещите майки ще кажа, 
че никога не трябва да остават 
с едно дете! На всички, с които 
в годините сме работили заед-
но искам да им пожелая много 
здраве и щастие. 

35 гоДини посветени в помощ нА иДвАнето нА нов живот   интервю

     от ляво на дясно: Т. Паунова, д-р Колибаров, д-р Захариева, Г. Христова,   
Йорданка, М. Няголова първи ред:  Е. Йосифова, Д. Железчева, Руска

архив 1982 г.
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28 г. от нАсислственАтА позорнА смянА нА именАтА в с. яблАново  митинг

28 години от позорното 
и насилствено сменяне на 
имената в Ябланово. Никога, 
никъде Възродителен процес!

Възпоменателен митинг за 
жертвите на насилственото 
преименуване на българските 
турци се проведе в   котленското 
село Ябланово. На 17 януари  
1985 година армията и 
милицията въвеждат временен 
военен режим в Герлово 

и с насилие принуждават 
българските турци да приемат 
български имена и фамилии. 
Военната акция тогава е 
кръстена “Възродителен 
процес”, а преименуването е 
обявено за доброволен избор на 
българските мюсюлмани, които 
са открили, че “истинският им 
произход” е славянски.

   По традиция митигът беше 
открит с вой на сирена  в 

центъра на селото. Той беше 
организиран от общинската 
организация на ДПС и 
кметството на село Ябланово. 

   Гости на събитието бяха 
Христо Киров – кмет на 
община Котел, Мехмедали 
Гаази – председател на 
общинската организация на 
ДПС, депутатите Янко Янков 
и Четин Казак, генералният 
консул на Р. Турция, Илхан 
Кючюк – председател на 
МДПС, Ахмед Юсеин от 
централния съвет на ДПС, 
представители от Кърджали 
и Крумовград. В своите 
изказвания те припомниха 
за жертвите на тоталитарния 
режим, но акцентираха и върху 
атентата срещу Ахмед Доган 
и разбирателството между 
етносите. „Нашият водещ каза, 
че светът започна да научава 
за Ябланово. Светът знае за 
него от минимум 28 години. 
Преди 28 години нашите 
братя и сестри са си рискували 
живота и здравето в името на 
фундаментални човешки права 
и свободи, в името на езика, 
религията, името. Светът 
от 19 януари 2013 година 

отново знае за България, за 
центъра на София, в който 
някой се опитва да направи 
политическо покушение срещу 
най-големия политически 
лидер. Аз питам: това ли е 
българската демокрация? 
Затова ли се борихме преди 
28 години? Моят отговор е 
НЕ! Знам,че на жителите на 
Ябланово отговорът също е НЕ! 
Този отговор ще бъде даден 
категорично на следващите 
парламентарни избори. 
Въпреки всичко случило се нека 
всички ние продължаваме да 
бъдем толерантни, нека бъдем 
стожер на демокрацията, както 
сте го направили Вие преди 
години”, каза председателят на 
МДПС Илхан Кючюк.

 Четин Казак свърза 
отминалите дни с настоящето 
на движението, задавайки 
своите въпроси към 
присъстващите: „Само когато си 
спомняме за жертвите на онзи 
човеконенавистен режим и се 
прекланяме пред  паметта им, 
ще запазим и техния завет. За 
съжаление има сили от тогава 
до ден днешен, които искат да 
накарат народа да забрави, 

да го приспят. Има партии, 
общности, организации, които 
се опитват да ни разделят. 
Кой разделя хората? ДПС или 
онези политически партии, 
които непрекъснато сипят 
хули, лъжи, обвинения и сеят 
расизъм, както прави Волен 

Сидеров от трибуната на 
Народното събрание. Искам да 
се обърна към Вас с един апел! 
Въпреки всички атаки и опити 
да бъдем сломени, нека да 
запазим нашата сила, защото 
тя извира от сърцата ни!”

Специално за „Котленски 
край” депутатът Янко Янков 
коментира акцентите от  VIII-
та национална конференция на 
ДПС:

- Инцидентът в зала 3 на НДК 
отклони акцентите от едно 
много важно събитие на тази 
конференция – доклада на 
Ахмет Доган.

- Докладът на Ахмед  Доган 
беше изключително сериозен 
интелектуален и политически 
продукт. Той щеше да отекне 
сериозно в общественото 

пространство на България. Това 
е доклад, който има характер 
на научен труд с практическо 
приложение, конкретни тези, 
конкретна визия, конкретни 
изводи, съществени и 
фундаментални изводи за 
състоянието на страната и ЕС, 
за възможностите на България. 
Основните неща, които бяха 
записани в този доклад са най-
вече няколко. На първо място е 
състоянието на демокрацията в 
България. Беше констатирано, 
че на практика в България 

демокрация реално няма. 
Животът   показва, че през 
всички тези години ние 
не можахме да изградим 
гражданско общество, не 
можахме да подчиним 
цялостната политика на 
интересите на българския 
народ, не можахме да обединим 
нацията около ценности, върху 
които всички да работят и да ги 
реализират тук – в България. 

 Омразата в България започва 
да придобива такива размери, 
че тя пряко застрашава 
националната сигурност 
на страната. Това, което се 
случи показа, че омразата 
излиза извън сферата на 
думите. Това, което видяха 
международните наблюдатели 
на конференцията ще се 
отрази изключително сериозно 
върху бъдещия политически 
живот на страната и нейния 
международен авторитет. 
Тъжно е на за съжаление нещата 
са такива. В доклада на Ахмед 
Доган беше казано, че ние не 
трябва да правим политика на 
външни интереси, на външно 
въздействие. Нашата политика 
трябва да е подчинена на 
интересите на българските 
граждани и да води до единство 
на нацията върху най-важните 
ни национални интереси.

- Г-н Янков, как приемате 
коментарите от последните два 
дена след случая, че България, 
международната общност 

и всички свидетели на този 
инцидент са били зрители на 
една постановка?

- Става ми тъжно! Забелязвам, 
че по всеки важен въпрос, 
който се обяви по форумите 
реакцията е негативна. Като 
българин ми е тъжно, че 
единствено отрицанието и 
злобата ни обединява. Само 
тях виждаме в действията 
на политик или някой, който 
извършва обществена 
дейност. Наричат ги с какви 
ли не епитети, като например 

„подлога” и др. Има групи във 
фейсбук „Аз мразя Доган”, „Аз 
мразя Бойко Борисов”, „Аз 
мразя парламента”. Тогава 
кого обичаме в крайна сметка? 
Ние трябва да се научим да 
уважаваме другостта. Каква 
постановка? Вие не видяхте 
ли реакцията на нашия 
председател? Хора, които 

се занимават с психология 
подчертаха, че това нещо не 
може да бъде нагласено.

- Вие сте пряк очевидец 
на случилото се. ДПС е 
отворена партия – в нея има 
представители на всички 
етноси, а и вие сте  християнин. 
Секунди след инцидента 
възникна ли във вас въпрос 
какво следва, ако нападателят 
е етнически българин?

- Какъвто и да е, той си е 
престъпник. Проблемът е, че ако 
той беше наистина етнически 
българин това щеше да  доведе 
непредвидими последици. 
На фона на беднотията една 
такава искра може да доведе до 
етническо противопоставяне. 
Аз лично благодаря на Бог, 
че председателят остана 
жив. Трябва да вярваме в 
нашите институции, че могат 
да си свършат работата. Не 
може винаги да мислим, 
че полицията ни лъже, че 
прокуратурата е платена. Няма 
такова нещо! Ние трябва да 
вярваме в инструментите на 
демокрацията. Всеки трябва да 
поеме своята отговорност – от 
най-долу, до най-горе и тогава 
България ще се оправи!

- Според Вас някой спечели ли 
от случилото се?

- Никой не може да спечели. 
Ако някой иска да печели от 
такива действия, той няма 
място нито в политиката, нито 
в държавата. 

Омразата в България започва да 
придобива такива размери, че тя 
пряко застрашава националната 

сигурност на страната

Изминаха 28 години от 
трагичните събития през 
месец януари 1985 г., когато 
тоталитарният комунистически 

режим тръгна  с танкове срещу 
собственият си народ не за 
нещо друго, а защото част от 
него са турци – мюсюлмани. 
Трябваше да им бъдат отнети 
майчините имена, езика и 
вярата и по насилствен начин 

да се побългарят. Има ли нещо 
по – тежко от това човек да 
бъде мачкан в собствената си 
държава заради името и вярата 
си? Как може да се нарече това 
освен най – грубо погазване на 
човешките права.

Като пряк участник 
в събитията, един от 
ръководителите на Епопеята 
Ябланово, осъден и изпратен 
в затвора като подбудител и 
предводител на въстанието, 
искам накратко да разкажа за 
тези дни.

   През месец декември на 1984 
година и първата половина на 
януари 1985 в с. Ябланово се 
разпространиха слухове, че 
органите на държавната власт 
в Кърджалийски и Хасковски 
окръзи упражнявали грубо 
насилие върху турското 
население при насилствената 
смяна на имената им. През този 
период в селото ни пристигнаха 
петнадесетина семейства от 
Кърджали, които при кмета 
заявиха, че бягат от смяната 
на имената и „възродителите”, 
които неподбирайки помашки 
и смесени българо-турски 
семейства карали наред.  

Въпросните семейства 
искаха да работят в АПК като 
тютюноработници. Това ни 
подсказа, че в близко време ни 
очаква същата съдба.

 На 07.01. 1985 г. Хюсеин 
Алиев Ашик – женен за 
българка учител, беше извикан 
в градския комитет на БКП в 
гр. Котел и насилствено му 
смениха името. Той стана 
първата жертва и тази болка и 
страдание беше причината той 
по-бързо да си отиде от този 
свят.

 На 17 януари 1985г. от 
кметството в Ябланово бяха 
иззети гражданските регистри 
на населението. Щом чу 
това народът спонтанно се 
събра в центъра на селото. 
Докато това се случваше, 
ние свикахме спешна среща с 
партийния и държавен актив 
на селото. Ф. Мустафов, кмет 
на селото, излезе с личната си 
кола на обиколка и срещи с 
другите кметове на съседните 
кметства, за да разузнае каква 
е обстановката там.

   С идването на отговорните 
лица от община Котел, 
напрежението се увеличи. 

Пристигнаха Крайчо Краев 
(зам.-председател на общински 
народен съвет) и Минчо 
Карагеоргиев (директор на 
фабрика „Възраждане”). Те 
искаха да разберат какво е 
положението в Ябланово, 
защото работниците вече не 
ходеха на работа. 

 След проведено друго 
с ъ б р а н и е  о б я в и х м е 
гражданско неподчинение 
срещу държавната власт, за 
да окажем съпротива срещу 
„възродителите”. Знаехме, 
че с тояги срещу властта 
нямаме никакви шансове, но 
бяхме решени всички по света 
да узнаят какво се прави в 
България и как се нарушава 
изконното право на майчино 
име. На 18 януари се събра 
цялото 5000 население и още 
поне толкова от съседните 
Филаретово, Малко село, 
Топузово, Соколарци, Могилец, 
Чернооково, Крайгорци и др. 
На същия ден милиционерско 
поделение, начело с първия 
секретар на партията Георги 
Бончев, влезе в селото ни. 
Съселяните ми организираха 
жива преграда на автоспирката 

и не ги допуснаха до сградата 
не кметството. Милиционерите 
се видяха в чудо и се върнаха 
в Сливен. До въоръжено 
стълкновение не се стигна.  През 
нощта на 18 срещу 19 цялото 
село беше на крак. Имаше и 
охрана, която следеше дали не 
идва войски или милиция от 
съседните села. Най-страшното 
започна, когато рано сутринта 
на 19 „възродителите” влязоха 
в селото с танкове и БТР – и, 
за да окупират кметството. 
Започнаха масови побоища 
и арести. Почти не останаха 
мъже, които да не бъдат 
арестува и бити. Дълго време 
те бяха държани в студените 
килии, а „виновните” бяха 
пратени в различни затвори 
със съдебни решение и 
различни присъди. Без съд 
някои изпратиха и на остров 
Белене.Само от село Ябланово 
бяха изпратени по затворите 
17 души, от Филаретово – 5, 
от Малко село – 3, от обител 
– 3 и от Г. Църковище – 2-ма. 
Имаше и бити жени, които 
също пратиха по затворите. 

   Нужно е днес да се отдаде 
почит и уважение за изразеното 
мъжество на всички тези 
мъченици!

Спомените на яблановските мъченици за януари 1985 г.

Хасан Белбер
репресиран



Изненадващо, но и до някъде 
прогнозирано, интересът към 
референдума, особено сред 
ромската общност, е отрица-
телен. В избирателна секция 
номер 15 в гр. Котел, където 
по избирателен списък са 709 
граждани, към края на избор-
ния ден конституционното си 
право на вот бяха упражнили 
едва 6 избиратели. Фокусираме 
вниманието Ви към тази секция, 
защото по причини, които няма 
да коментираме и не са обект 
на анализ на тази публикация, 
всички с право на глас по мес-
тоживеене са от ромския квар-
тал „Изток“. Тази съгрегация 
в случая се оказва и причина 
лесно да се стигне до обобще-

но заключение, че посочената 
етническа прослойка от обще-
ството не прояви почти никаква 
активност на този референдум.

   Справка с данните от послед-
ните избори за кмет и прези-
дент дават неупровержими 
факти за извеждането на опре-
делени императиви, които 
определено няма да се понра-
вят на партиите и политическия 
елит. На втория тур за избор 
на кмет в същата тази секция 
общо са гласували 504 избира-
тели, което е 85% . Това е  една 
доста добра активност, която 
може би си заслужава да бъде 
анализирана. Изборът на кмет 
и общински съвет, съчетано с 
избор и за президент на репу-

бликата е сериозна предпос-
тавка, която  носи със себе си 
мотивирано очакване за високи 
изборни резултати. Защо същи-
те граждани не се възползва-
ха от правата си за определяне 
бъдещето на енергетиката в 
държавата в която живеем?

   Пред избирателните секции в 
началното училище беше пусто.  
Нямаше опашки, нямаше тълпи 
от струпващи се избиратели, 
които не влизат да гласуват, 
чакащи в последният момент да 
им дойде „музата“. На 27 януа-
ри нямаше екзалтирани наблю-
датели пред секциите, готови 
самоотвержено да разскъсат 
дрехите си в защита интереси-
те на партията или кандидата 

когото представляват. Този път 
никой не извозваше организи-
рано болните, инвалидите и 
хората на преклонна възраст, 
за които обществото с голяма 
изненада разбира, че все още 
са сред нас. Не  видяхме  яки 
момчета с респектиращ вид и 
черни автомобили да се въртят 
около секциите – факт, чието 
наличие все още остава загад-
ка. Много са въпросите и може 
би несъпоставими обектите 
на анализ, които касаят този 
сложен енерго-икономически 
въпрос.

   Попитахме ром от Котел 
дали е гласувал. Отговорът 
беше лаконичен и еднозначен:

„Какво да гласувам? Никой не 
дава пари! Никой не дойде в 
махалата да иска да му гласу-
ваме. Друг път дават там по 

нещо -  брашно, олио. Знаеш 
как става… и сухо има всеки 
път. То това било за тока - не е 
за мен тази работа!“

   Стигаме и до въпроса кой 
и как беше мотивиран, за да 
излезе и да гласува на референ-
дума. Все пак, за да не измест-
ваме изцяло фокуса върху ром-
ската общност, като цяло изби-
рателната активност в Котел 
беше незадоволителна. Може 
да се каже, че тя е отчайващо 
ниска. В това упражнение по 
демокрация масово трябваше 
да се подкрепи самия референ-
дум - като форма на допитване 
до народа. Както знаете в близ-
ката ни  история не се е случ-
вало никой да ни  пита за къде 
по-важни решения, взимани от 
държавниците, като например 
да бъдем ли член  на НАТО и ЕС.
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99,9% ромски бойкот на референдума в котел.                                                 
6 гласа в секция с 709 гласуващи от квартала

 Електорален недоимък измъчваше 15-та секция в Котел. На изборите през 2011 г.        
пред секцията стоеше охрана озаптяваща тълпящите се с право на глас.

Изобилен вот през 2011 г. на изборите за  
съветници и кмет. В 15-та секция:  85% активност.

(от стр.1 )    При все че ни 
преброиха почти толкова и ни 
вкарват в разсъждения имаме 
или нямаме деца? Отново по 
данни на статистиката пребро-
ените на възраст от 0-17 години 
в Котел са 1 194!!! 

   Има нещо гнило, въпрос над 
който си струва да се работи и 
в следваща публикация, къде-
то да представим компетентни 
отговори от експерти, занима-
ващи се с избори, данни и ста-
тистика.

 Атомното бъдеще на 
България е обект на няколко 
опита за народно допитване.  
През 2002 година движение 
„Гергьовден“ и ВМРО събраха 

550 000 подписа на български 
граждани, които се обявиха в 
защита на АЕЦ „Козлодуй“ и 
против предсрочното затваря-
не на четирите малки блока на 
централата. Акцията бе прове-
дена само за няколко дни и под-
писката бе внесена на 11 април 
2002 г. и заведена в деловод-
ството на Народното събрание. 
Тя така и не послужи на упра-
вляващите като мотив за про-
веждане на референдум. 

   На 31 декември 2002 г. първи 
и втори блок на атомната цен-
трала бяха спрени. Няколко 
години по-късно - през проле-
тта на 2004 година, след като 
станаха известни положителни-
те резултати от Партньорската 
проверка, извършена от мисия 
на Групата по атомните въпро-
си към Европейската комисия, 
правителството отказа да отво-
ри отново глава „Енергетика“ 
за предоговаряне на сроковете 
за затваряне ядрените блокове. 
Тогава на 22 март 2004 г. в писмо 
до председателя на парла-
мента проф. Огнян Герджиков 
Движение „Гергьовден“ поиска 
парламентът да върне подпи-
ската, внесена през 2002 г., но 
това не се случи. Партия АТАКА 
организира подписка в пар-
ламента за провеждането на 
референдум, за да бъде възста-
новена работата на III и IV блок 
на АЕЦ „Козлодуй“. Интересно 
е, че между подписалите се 
петима независими депутати  
беше и народният представи-
тел от Коалиция за България 
проф. Андрей  Пантев. През 
2012 година БСП започна съби-
рането на подписка за изграж-
дането на АЕЦ „Белене”. Бяха 
събрани 717 021 подписа. 
Според ГРАО 543 639 от тях са 
валидни. В резултат на кам-
панията в защита на атомната 
енергетика се проведе и пър-
вият референдум в най-новата 
история на България.
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с. Боринци          20    5
с. Братан           6     0
с. Градец         59    33
с. Дъбова          11     2
с. Жеравна         38     21
с. Катунище          7       5
с. Кипилово         72     29
гр. Котел        425   203
с. Малко село      88     20
с. Медвен         24     24
с. Мокрен         75     47
с. Нейково         59     23
с. Орлово         40     14
с.Остра могила    32     13
с. Пъдарево         43     19
с. Седларево           6     4
с. Соколарци        61     26
с. Стрелци         54     23
с. Тича         95     30
с. Топузево         33      3
с. Филаретово     118     12
с. Ябланово        316     44
           общо:        1682  600

ДА НЕ      едва 11,8% взеха участие в опита за пряка демокрация след 42 години
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19 900 избиратели по списък

10 години след събирането на подписи в защита на атомната енергетика, бившият            
съпредседател на „Гергьовден” д-р Светозара Ковачева гласува в реален референдум за АЕЦ.



Да си спомним за ставрофорен свещено-иконом  
Антонов. 20 години от кончината на поп Цоньо

Религиозното чувство у  
ставрофорен свещеноиконом 
Антонов  е възпитавано още от 
ранното му детство. Неговата 
майка е вдовица със седем 
живи деца от десет родени. Тя 
е и човекът, който редовно го 
е водил на църква. Дядо му по 
майчина линия, Велико, също е 
бил свещеник.  В този смисъл би 
могло да се говори, че служене-
то на Бога е семейна традиция. 

    Незабравимият за котленци 
поп Цоньо завършва гимнази-
ята в Котел през изключително 
трудни години. Спомня си, че 
няма пари да си плати таксата 
за обучението и лично дирек-
торът на училището дава 250 
лева от себе си. После постъп-
ва в пасторско-богословския 
институт в Черепишкия мана-
стир. Завършва го през 1942 
година и идва на стаж в Котел, 
където на 15 септември съща-
та година отслужва водосвет 
в гимназията, в която е учил 
допреди две лета. Впоследствие 
поп Цоньо е прехвърлен в Тича, 
където поема енорията. През 
1947 година се завръща в Котел 
като свещеник и скоро, през 
1949 година, става архиерейски 
наместник, т.е. заместник на 
владиката в Котленска духовна 
околия.  Преминава през всички 
нива на църковната йерархия – 
дякон, свещеник, протойерей, 
иконом, ставрофорен свеще-
ноиконом. В последния си сан 

е въведен от митрополит дядо 
Никодим – мастит и начетен ста-
рец, който е завършил образо-
ванието си в Англия и владее 
десет езика. От неговите ръце 
той получава нагръден кръст, 
което е признание за ревност-
ното му служене на църквата.

   Бог е дарил усет на поп Цоньо 
към пеенето и това му дава въз-
можност още като ученик да пее 
в църквата в Котел. По-късно, 
в Черепишкия манастир, него-
вият преподавател по народ-
но пеене редовно му поверява 
клира, когато има посещение на 
владиката. Спомня си, че само 
един ден след като го ръкопола-
гат за дякон, е извършил първа-
та си служба в църквата „Свети 
Андрей” в София. Казвал е, че 
няма да забрави какво е било 
учудването на всички, когато 
разбират, че такава отговорна 

служба е поверена на дякон, 
ръкоположен едва на предния 
ден.

   Ставрофорен свещеноико-
ном Антонов е силно привързан 
към народното песенно твор-
чество. С особено удоволствие 
изпълнява котленски народни 
песни, за което е удостоен със 
златен медал. Пял е в Ямбол, 
Копривщица, Сливен и къде ли 
още не. Горд е с трудностите, 
през които преминава, като 
например построяването на 
сградата на наместничеството и 
камбанарията. 

В следващия брой „Котленски 
край” ще публикува обширно 
интервю със съпругата на поп 
Цоньо, в което ще прочетете   
интересни моменти от общест-
вения и духовен живот на све-
щеник Антонов.
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IN MEMORIAM

Котленци са свидетели на  два 
военни парада, станали  в града 
под развятото Самарско знаме. 
Църковният парад е предвож-
дан от музиката на Нарвския 
полк, звучи „Многая лета”. 
Начело на парада е трета дру-
жина, в първите редици е майор 
Челяев.

   Извива се хоро, до моми-
те затропали руснаци, така се 
родила песен за това първо 
хоро в освободения Котел:

от как са й бузгун /война/   
сторило,
хоро не бе се правило.
сега ся хоро направи-
до всяка мома и руснак,
а пък до Ненка дур двама-
Алекси и Николая…

    Въпреки патриархалните и 
строги нрави на котленци, които 
дори в друга махала не са дава-
ли дъщерите си, стават няколко 
сватби с руски войници и офи-
цери.

   Пръв поручик Живарев се 
оженил за котленка. Той станал 
от „българофоб най-ярък „бъл-
гарофил”. Дните на освобожде-
нието насочват по нови пътища 

съдбите на няколко котленски 
деца. Така например, поручик 
Кисов от трета опълченска дру-
жина поема грижата за десет-
годишния сирак Пенчо Абрашев 
и го изпраща да се учи в Русия. 
Малкото сираче, което е пода-
вало шепички тютюн на драгу-
ните /пехота, качена на коне/ , 
де с пари, де даром, става след 
години известният наш профе-
сор по гражданско право -  про-
фесор Петър Абрашев.

   Друг руски офицер, квар-
тируващ в къщата на поп Янко 
Икономов, този който се е сре-
щал с Левски  и е бил предсе-
дател на тайния революционен 
комитет в Котел, поема грижата 
за учението на най-малката му 
дъщеря Цона. Цона Икономова 
е първата котленка, получила 
образование в Русия, учителка 
по руски език и история в града.

   Забързани, често минава-
ме край  паметните знаци на 
опълченците, затова  нека при-
помним  имената на някои от 
тях, завещали ни здравия дух и 
войнските традиции на котлен-
ските родове, от които произ-
хождат.

   Георги Илиев - Гаджал вой-
вода, почти седемдесетгоди-
шен е от първите записали се 
опълченци още в Плоещ. Оттам 
тръгва под Самарското знаме, 
в състава на трета опълченска 
дружина. Участва във всички 
решителни боеве – от форсира-
нето на Дунав, освобождава-
нето на Търново, боевете при 
Стара Загора, Шипка, Шейново, 
Садово, Тича.

   В трета дружина на бъл-
гарското опълчение участва и 
котленецът Киро Стоянов -  син 
на Неша Раковска, сестра на 
Раковски. Участник в легията 
на своя вуйчо, продължава дей-
ността си и в четата на Панайот 
Хитов.

   В българското опълчение 
участва като медик котленецът 
Анастас поп Петров Гранитски- 
съученик на Раковски.

   По време на Руско-турската 
освободителна война Гранитски 
издава първия руско- български 
разговорник, в този момент така 
необходим за контактите с осво-
бодителите.

   В руска войскова част, като 
бригаден лекар, взема учас-
тие и котленецът д-р Стойко 
Йорданов Гаев.

   Припомняйки миналото, 
по-важно е да се обърнем към 

настоящето. Защото паметта 
е по-нужна на нас, живите. За 
да осмислим и се опитаме да 
разберем колко трудно нещо е 
свободата. Свободата във всич-
ките й измерения. колко усилия 
и отговорност са ни нужни днес, 
всеки ден, за да имаме морал-
ното право да твърдим, че сме я 
отвоювали за себе си. Иначе не 
бихме били достойни за собст-
вените си предци. 

   Поклон пред тяхната всеот-
дайност и неподправена любов 
към отечеството!

   РУСКИ ОФИЦЕРИ, 
ПРЕБИВАВАЛИ В КОТЕЛ И 

КОТЛЕНСКИЯ КРАЙ ПО ВРЕМЕ 
НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО МУ ОТ 

ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО
/ ПО: „БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ В  

ОСВОБОДИТЕЛНАТА РУСКО –ТУРСКА ВОИНА 
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Преди 135 г. предвождан от Самарското 
знаме ген. Столетов освобождава Котел

Община Котел реновира паметна плоча. 

В двора на Храм “Св. св. Петър и Павел”един до друг 
блажено почиват свещениците на Котел Гено и Цоньо 



"борисови" драми и екшън пред съдебната палата в котел
Обезумяла съпруга захвърли пеленачето си в снега, за да спре с тялото си 

“камионетката” за арестанти. С превозното средство, обвинен в опит за убийство с 
брадва и закопчан с белезници, към Сливен замина нейният съпруг. Новата година 
започна с клане и побоища в котленското село Градец. Кланът на Борисовите 
отново припомни за себе си чрез  темпераментният си нрав и манталитет, а 
градечани отново са в паника.

Позовавайки се на информация на ОДП – Сливен,  служители на РУП-Котел са  
задържали  двама души за нанесен побой на 36-годишен мъж. На 01.01. в 15,00 часа е 
получен сигнал за пострадал от сбиване мъж от село Градец. Той е откаран в МБАЛ-
Сливен и настанен за лечение с черепно-мозъчна травма и фрактура на две ребра, 
без опасност за живота. След проведени незабавни оперативно- издирвателни 
действия са задържани извършителите. Те са криминално проявеният 25-годишен 
Б.К. и 22-годишният Т.Д. Двамата са от село Градец. Те са задържани за 24 часа в 
РУП-Котел. Образувано е досъдебно производство  по чл.129 от НК.

На 04.01. в 13,30 в Районен съд – Котел се разглеждаше мярката за неотклонение. 
Докато съдът заседаваше, пред входа на Съдебната палата се беше събрала част 
от безчинстващата на територията на общината фамилия, известна с прозвището 
„кланът на Борисовите”. Убеден в невинността на сина си, „патриархът” на 
фамилията Борис зави пред репортера на “Котленски край”: „Моето дете отишло 
да прави там – за Нова година, а скочили да го бият. Казват, че бил виновен. Няма 
убийство! Оня човек сега си яде и пие. Пуснат е от болницата”.

Екзалтираната майката на обвинения Николинка (известна като Алтънка), отне 
думата от мъжа си и разви обратна версия: „Синът ми яде и пи по Нова година и 
той идва – тоя лудият Рандьо. С брадва дойде. Синът ми го покани на софрата.  
Като видял, че синът ми го поканил, той взел брадвата и казал, че отива за дърва. 
По едно време, докато се обръща сина ми, той грабва брадвата и върху сина ми. Другият брат  излиза с голям кол.  Двамата братя нападнаха сина ми. Синът ми 

грабва брадвата и с нея го ударил само два пъти. Той, ако искаше да го убива – оня 
на място щеше да остане там. Чувам, че имал два гръбнака счупени и главата малко. 
Сега той си дойде вчера в Градец и нищо му няма. Питайте полицаите! Градешките 
не ги ли знаеш? Той бил умрял! Защото ние сме Борисовите, ние сме лошави, ние 
колим хора, ние сме убийци! Нас никой не ни хвали. Оня яде и пие пак при майка 
си. Ако не се утървеше моят син, те можеха да го убият!”

При извеждането на конвоирания, Борис се разкрещя, търсейки сметка на 
униформените: „На големите мутри правете така! Кога тях ще приберете?”

Попитахме Борисовите, къде прекараха нощта. От граждани научихме, че в 
дните около инцидента фамилията ляга и осъмва в Котел. Те се били нанесли в 
разбитата и необитавана къща, в която се е помещавала най-старата аптека в 
града. Всеизвестно е, че от месеци в постройката се беше самонастанила бездомна 
клошарка, която при идването на Борисовите е била брутално изгонена. В стил 
„кукувиче гнездо” фамилията се е нанесла в обзаведения с кашони, найлони, 
дюшеци, одеяла и всякакви натурии коптор. Борис обясни, че: „Тя, жената, имаше 
хотел – следство от баща й и майка й. Там бяхме един-два дена. То ни е квартира, 
когато си идваме в Котел”. В първия ден на януари кръв се ля и в Котел. За 
“Котленски край” Борис припомни  инцидент между роми в нашия град: : „Вчера, 
дето заколиха на един ухото – на него нищо му няма. Ние сме Борисовите и затова 
трябва да ни мачкат всичките!” Според наш източник в основата на битовата свада 
стои сумата от 60 лева. Толкова пари е дължал пострадалият. Решил, че трябва 
да си оправят сметките, лицето  С.  отишъл в дома на длъжника. След краткото 
честитене на Новата година, разговорът преминал по същество и завършил с шумен 
скандал и удар по главата с брадва. За единия празниците завършили в ареста, а за 
другия в болницата.
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Зрителите на местната телвизия видяха как майката, в състояние 
на  емоционален срив, захвърли пеленачето си на земята.

кАкво не ДостигА нА момчетАтА от котел зА ДА стАнАт полицАи?
Комисията по нормативно-правна уредба и обществен ред към ОбС – Котел разгледа 

доклада на полицейското управление в Котел, който касаеше охранителната 
дейност на органите на реда. Главен инспектор Борислав Гинев, началник на РУП, 
представи справка за престъпленията на територията на общината и каква дейност 
са извършили правоохранителните органи. Всички членове на комисията бяха 
единодушни, че отпуснатите средства са изразходвани за необходимите цели: 
„Като водещ на комисията мога да каже, че разгледахме справката и сме наясно 
какви престъпления включва и какво е извършено. Средствата, които отпуснахме 
като дарение за гориво са изразходени добре”, констатира Владимир Мартинов. 
Той направи и предложение за поставянето на охранителни камери, като разходите 
да бъдат поети от новия общински бюджет.

   В хода на разговора местните депутати можеха да задават въпроси към главен 
инспектор Гинев. Най-активен в питанията си беше Владимир Мартинов, който  
преди това направи и обобщение на изминалите конкурси за кандидатстване в 
системата на МВР на територията на град Котел: „В продължение на десет години, 
ако не и повече, нямаме жител на нашата община, който да е спечелил конкурс за 
полицай. Направих среща с младежи, които многократно са участвали. Някои от 
тях кандидатстват вече за трети или четвърти път и не могат да разберат какво не 
им достига. Какво не достига на тези наши съграждани от град Котел да спечелят 
конкурса за полиции?” 

   Неуспехите на котленските мераклии за полицейска служба инспектор Гинев 
коментира по следния начин: „Ако преди е ставало въпрос за връзки, сега не е така! 
Конкурсът за постъпване на работа в МВР се състои от четири кръга. Най-трудно се 
преодолява третия кръг. Става въпрос за психологическото изследване в Института 
за психология на МВР. От последни конкурс, за който държахме кандидатите да 
бъдат местни, от седем явили се  нито един не беше получил повече от шест точки. 
При такъв резултат кандидатът се води негоден за работа в нашата система според 
психолозите. Това изследване не се провежда в Сливен и на него не присъстват 
служители от нашата дирекция. То се състои в Бургас. В тези изследвания се ползват 
методи на английски психолози. На физическия тест момчетата се представиха 
много добре, на теста за интелигентност – също, но на психическия не можаха да се 
справят”. 

   Не остана незасегната и темата дали са необходими „връзки” и лични познанства 
с висши ръководители, за да бъдат успешно преминати етапите на кандидатстване. 
„Означава, че котленци нямаме естествено поведение? Кандидатствали момчета ми 
казаха, че една част от спечелилите конкурса са роднини или в близки отношения 
с шефове от Сливен. Аз знам, че тази професия се предава по наследство – това е 
ясно”, констатира съветника от РЗС. 

   Началникът на РУП – Котел отговори категорично, като дори описа моментното 
положение и трудности на извършваната дейност: „Аз не съм познавал кандидатите, 
които са спечелили! В момента в районно управление Котел има единадесет 
вакантни места. Резултатите, които сме постигнали са с максимум хора – тези които 
имаме сега, ползваме всичкия си ресурс. Регионът ни е много голям – 58 кв.км. 
и не мога да кажа, че навсякъде успяваме да осигурим полицейско присъствие 
в малките населени места. Човешкият ресурс е рисков за нас. Ако вие познавате 
такива момчета, аз съм склонен да разговарям по всяко време със всеки един от тях. 
Сегашното ръководство има желанието кандидатите да са от Котел. Зад тези думи 
заставам категорично!”

   Бившият градоначалник Георги Дедов не остана безучастен и по въпросите, 
касаещи правоохранителната дейност и се върна назад в своята практика на 
управленец, като дори даде наставления: „Най-много работата на полицията куца в 
опазването на обществения ред! От една страна съм съгласен с Владимир Мартинов 
да има местни хора, но от друга не съм. Местните хора на местни момчета нищо не 
правят, за да не си развалят приятелството! Аз като кмет съм хващал такива полицаи.  
Ако сега тръгнете ще видите колко коли има спрени на забранени места. Затова е 
по-добре да идват хора отвън, за да са по-стриктни в изпълнението на служебните 

си задачи. Да не навлизам в подробности как се карат мотори и коли по селата. Аз 
като кмет не съм си позволявал да спирам на паветата, но има такива съветници, 
които си го позволяват, защото били шефове на партия и никой нищо не им казва! 
Нека се направи нещо за опазването на обществения ред! Не искам да говоря за 
дискотеката, където полицаите са наравно с останалите. Това е неморално! Дори 
и децата го приказват това. Проблемът в Котел е такъв, както Бойко казва, че 
материалът става все по-лош. Това е истината!”

   В края на заседанието прозвуча и оптимистичното заключение на Хасан 
Караюсуфов – Башаран, които напомни и гражданските задължения, които всички 
ние имаме към бъдещото поколение: „Запознах се с докладите и според мен има 
намаление на престъпността в общината. Като поставите и камерите ще се запази 
сигурността на хората, по-малко ще бъдат личните посегателства и магазините няма 
да бъдат ограбени. Сега живеем в такова време и трябва да вземем мерки да опазим 
децата. Наше задължение е да го направим!”

   Ако е вярна развитата теория от Георги Дедов, че Котел е известен като Туин 
Пийкс, тогава е въпрос на време сегашният началник на РУП да заеме висок пост в 
Сливен: „Едно време викаха на окръжното управление в Котел Туин Пийкс. Всички 
началници не минат ли от тук не можеха да станат шефове. Няма какво да се 
заблуждаваме!”

Практика е общинските съветници 
да отправят въпроси към                             

главен инспектор Борислав Гинев -
началник РУ “Полиция” - Котел



Съдът спря решението на ОИК-Котел. 
Димитров остава съветник
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Административен съд – Сливен отмени 
решението на Общинската избирател-
на комисия да прекрати правомощия-
та на Димитър Димитров като общин-
ски съветник. На 16 януари в Сливен 
се  разгледа обжалването от страна на 
изгонения съветник. По информация 
на  „Котленски край” като свидетели 
по делото са били привлечени пред-
седателят на общински съвет, няколко 
съветници, които са и лидери на поли-
тически партии,  чистачка на община 
Котел, пощальон и други лица, свърза-
ни с дейността на местния парламент. За 
вестника председателят на ОИК-Котел 
инж. Кольо Косев потвърди, че комиси-
ята ще обжалва на последна инстанция 
решението на Административен съд – 
Сливен. По-рано „Котленски край” писа 
за възникналия и безпрецедентен  казус 
в историята на общинския съвет след 
демократичните промени, в който за 
отсъствия от заседания се отстранява 
съветник. 

   За читателите на общинския вестник 
публикуваме със съкращения решение-
то на съда, като редакцията продължа-
ва да следи случая.

РЕШЕНИЕ № 3гр. Сливен, 21. 01. 2013 г.
             В   ИМЕТО   НА   НАРОДА
 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН              
                СЪДИЯ:   Галя Иванова
 Производството е по реда на чл. 267 от ИК 

във връзка с чл. 30, ал. 8 във връзка/ ал. 6 от 
ЗМСМА.Образувано е по жалба от Д.И.Д, 
избран от листата на Коалиция от партии 
„Обединени за Котел” В жалбата си оспор-
ващият твърди, че оспореното решение е 
незаконосъобразно. Излага съображения, 
че: решението е постановено при липса на 
мотиви – не са изяснени начинът на иниции-
ране на производството и доказателствата,   
въз  основа   на  които  са   установени   обсто-
ятелствата   по  чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА, 
не е обсъдено възражението на общинския 
съветник, не са посочени датите на засе-
данията, за които се твърди неучастие на 
общинския съветник; в административно-
то производство са допуснати съществени 
нарушения на административнопроизвод-
ствените правила – не е спазен предвиде-
ният в чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА срок за уведо-
мяване на общинския съветник. Твърди, че 
не е уведомен за посочените заседания на 
ОбС нито писмено на постоянния си адрес, 
нито на посочен и деклариран в анкетен 
лист електронен адрес. Счита, че след като 
не е бил редовно уведомен за заседанията, 
не е имал задължение за присъствие и за 
уведомяване на Председателя за отсъствие 
по уважителни причини. Моли оспореното 
решение да бъде отменено.

   Заинтересованото лице ОбС Котел, редов-
но призован, се представлява в съдебно 
заседание от Председателя на съвета Х. Ч., 
която оспорва жалбата като неоснователна 
и излага съображения за законосъобразност 
на оспореното решение. Присъединява се 
към доводите на процесуалния представи-
тел на административния орган. Счита, че от 
събраните по делото доказателства е устано-
вено надлежно уведомяване на оспорващия 

за заседанията на ОбС, като за редовните 
заседания е уведомяван в срок с писмена 
покана по пощата без обратна разписка, а 
за извънредните заседания е уведомяван по 
телефона в деня преди заседанието.

   Производството пред административ-
ния орган е образувано, въз основа на 
Уведомително писмо от Предс. na ОбС 
Котел, входирано в ОИК Котел с Вх. № 283 
от 30.11.2012 г. В писмото е посочено, че са 
налице предпоставките на чл. 30, ал. 4, т. 5 
от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на 
пълномощията на общ. съветник Д.И.Д., тъй 
като не е присъствал на шест заседания на 
ОбС Котел, проведени през 2012 г. 

   От показанията на св. М. Д. Б. и св. М. М. 
Ю. – служители в общ. админ. – Котел, под-
помагащи и осигуряващи работата на ОбС 
Котел, се установява, че: за извънредното 
заседание на ОС, проведено на 08.06.2012 
г., оспорващият Д. е уведомен от св. Б. 
чрез обаждане на мобилния му телефон на 
07.06.2012 г., при което е информиран за 
деня и часа на заседанието, и за въпросите, 
които ще се обсъждат; за заседанието на ОС, 
проведено на 01.11.2012 г., общ. съветник 
Д. е уведомен от св. Б. чрез обаждане на 
мобилния му телефон на 31.10.2012 г., при 
което е информиран за деня и часа на тър-
жественото заседание на ОС по случай Деня 
на гр. Котел и Деня на Будителите; за редов-
ните заседания на ОС св. Б. е изпращала на 
общ. съв. Д. писмени покани с дневен ред на 
адрес: гр. Котел, ул. „П.. П.” № ..1; в ОС няма 
практика за изпращане на покани за заседа-
нията на електронни адреси на общинските 
съветници, а единствено са изпращани таки-
ва по пощата – обичайно седем дни преди 
заседанието.

   От показанията на св. М. Р. С., св. В. Н. М. 
и св. Ш. А. Б. – общ. съветници в ОС Котел, 
които показания са безпротиворечиви и вза-
имно допълващи се, се установява, че: за 
извънредните заседания на ОС уведомява-
нето на общ. съв. се извършва по телефона, 
а за редовните заседания се изпращат пис-
мени покани по пощата; всеки един от три-
мата общ. съв. редовно е получавал покани 
по пощата за редовните заседания на ОС на 
посочения от него адрес – съответно от три 
до седем дни преди заседанието.

   От показанията на св. Д. Анд. Ш. – поща-
льон в Пощенска станция гр. Котел, се уста-
новява, че: на адреса на общ. съв. Д.-***, 
няма пощенска кутия, поради което св.Ш., 
въз основа на уговорка с Д., му е доставяла 
цялата лична и служебна кореспонденция 
на друг адрес в гр. Котел – на ул. „И.” № 
..- в магазин, в който работи служителка на 
фирмата на Д., включително и кореспон-
денцията от ОС Котел; св. Ш. е носила на 
Д. кореспондентски пратки от ОС Котел; 
веднъж месечно св. Ш. е носила на Д.

В настоящото производство между страни-
те е безспорно установено, че  общ. съв. Д. 
не е участвал в посочените шест заседания 
на ОС през 2012 г. и не е уведомил писмено 
Председателя на ОС за неучастието си. Не се 
спори, че четири от тези заседания, а имен-

но: 30.03.2012 г., 27.04.2012 г., 29.06.2012 г. и 
25.10.2012 г., са редовни заседания на ОС, а 
останалите две са съответно: извънредно – 
проведено на 08.06.2012 г., и тържествено 
– проведено на 01.11.2012 г.

   Спорно между страните е налице ли е или 
не надлежно уведомяване на общ. съв. Д. за 
процесните шест заседания на ОС. По този 
спорен въпрос, съдът счита за установено по 
делото, че за извънредното и за тържеството 
заседание на ОС оспорващият е бил надлеж-
но уведомен. Но съдът намира, че за чети-
рите редовни заседания на ОС, по делото не 
се събраха доказателства, установяващи по 
несъмнен начин надлежно уведомяване на 
оспорващия.

    От събраните по делото писмени и 
гласни доказателства, независимо от пре-
ценката им в съвкупност, съдът не може да 
изведе обоснован извод, че за всяко едно от 
четирите редовни заседания оспорващият 
Д. е получил конкретно определена писме-
на покана, съдържаща деня, часа, мястото, 
проекта за дневен ред на заседанието и 
материалите по него. От обстоятелството, 
че по делото е установено, че св. Б. е изпра-
щала на Д. писмени покани с дневен ред 
на посочения от него адрес: гр. Котел, ул. 
„П.. П.” № .., и че св. Ш. е доставяла на друг 
адрес, уговорен с Д., кореспондентски прат-
ки до него от ОС Котел веднъж месечно, не 
следва еднозначно, че Д. е получил за всяко 
едно от четирите редовни заседания на ОС 
писмена покана с проект за дневен ред и 
материали, още по-малко – че е получил тези 
покани преди всяко едно от редовните засе-
дания. Противното би означавало съдът да 
изрази предположението, че след като на Д. 
са изпращани писмени покани и ежемесеч-
но е получавал писма от ОС, то тези писма 
задължително съдържат изпратени до него 
и надлежно изготвени писмени покани за 
редовните заседания на ОС, както и че тези 
писма са получавани от него преди всяко 
едно от заседанията. Но съдът не може да 
изгражда своите правни изводи въз осно-
ва на предположения. Съдът е длъжен да 
основе решението си върху установените по 
делото обстоятелства и върху закона.

   Не може да бъде споделено и приетото от 
административния орган, че публикуването 

на поканата за свикване на заседание на 
сайта на общината е аргумент в подкрепа на 
твърдението за надлежно уведомяване на 
оспорващия.

   С оглед на гореизложеното, по дело-
то не е установено наличието на една от 
предвидените предпоставки за предсрочно 
прекратяване на пълномощията, а именно 
– безпричинно отсъствие на общ. съв. Д. от 
три поредни или от общо пет заседания на 
ОС през годината. Установено е неоснова-
телно и безпричинно отсъствие от страна на 
общинския съветник от две заседания на ОС 
/08.06.2012 г. и 01.11.2012 г./, което не е дос-
татъчно, за да бъдат прекратени предсрочно 
пълномощията му.

   По изложените съображения, решението 
на ОИК, с което са прекратени предсрочно 
пълномощията на оспорващия Д., е неза-
коносъобразно и следва да бъде отменено. 
Оспореното решение е незаконосъобразно 
и в частта, в която е обявен за избран след-
ващият в листата кандидат Х.Х.Д., тъй като 
ОИК следва да обяви за съветник следва-
щия в съответната листа кандидат, само при 
наличието на влязло в сила решение, с което 
са предсрочно прекратени пълномощията на 
предишния  общ.  съветник.Воден от горе-
изложеното и на основание чл. 172, ал. 2, 
предл. второ от АПК, Административен  съд– 
Сливен        Р   Е    Ш     И:

ОТМЕНЯ Решение № 277 от 21.12.2012 г. на 
ОИК Котел, с  което  на  основание  чл. 276  и  
чл. 277  от  ИК  във  връзка  с чл. 30, ал. 4, т. 
5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пра-
вомощията на общ. съв. Д.И.Д., избран от 
листата на Коалиция от партии „Обединени 
за Котел” /ЗНС, СДС, ДСБ, БСДП, ЗС Ал. 
Стамболийски”/, и е обявен за избран след-
ващият кандидат Х.Х.Д. под номер 2 в лис-
тата на Коалиция от партии „Обединени за 
Котел”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

   Решението може да бъде оспорено с кас-
ационна жалба пред Върховен администра-
тивен съд на Република България в 7-дневен 
срок от обявяването му на страните.

   На сайта на Административен съд – 
Сливен http://www.admcourt-sl.org/
uploads/0061d813/00511613.htm, може да се 
запознаете с пълния текст.

Община Котел сключи дого-
вор за безвъзмездна финансо-
ва помощ  по оперативна про-
грама „Регионално развитие” 
2007-2013г. с регистрационен 
номер BG161PO001-4.1.03-0092  
„Подобряване състоянието на 
образователната инфраструк-
тура чрез внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в 
три основни училища в села-
та Ябланово, Тича и Градец”  
Проектното предложение е на 
стойност  828 046,37лв. от които 
допълнителен собствен финан-
сов принос в размер на 182 
030,55лв от които 15 % задъл-
жителен финансов принос – 114 
002,80лв. и 68 027,75лв. допъл-
нителен собствен принос.

Общата цел  на проекта е да 
осигури подходяща образова-

телна инфраструктура с високо 
ниво на енергийна ефективност 
в община Котел, в съответ-
ствие с бъдещите потребности 
на ползвателите на предлага-
ната образователна услуга. 
Предвидените дейности трай-
но ще подобрят условията за 
предоставяне на образова-
телни услуги на три училища 
на територията на община 
Котел -  с. Тича, с. Ябланово, 
с. Градец, които в дългосрочен 
аспект ще подпомогнат местно-
то развитие чрез, реализаци-
ята на дребномащабни инвес-
тиции, водещи до подобрява-
не на условията за развитие 
на човешките ресурси и не на 
последно място- намаляване на 
емисиите СО2.

Очаквани дейности:

Въведени мерки за енергий-
на ефективност в ОУ „Христо 
Ботев” с. Тича

# Поставена топлоизолация 
по фасадите на сградата пред-
видена в техническия проект;

#  Поставена топлоизолация с 
минерална вата на покрива на 
сградата;

# Изградена котелна и ото-
плителна инсталация;

# Подменено съществуващо-
то осветление с енергоспестя-
ващо.

Въведени мерки за енергий-
на ефективност в ОУ „Н. Й. 
Вапцаров” с. Ябланово

# Поставена топлоизолация 
по фасадите на сградата пред-
видена в техническия проект;

# Подменени съществуващи 
прозорци с нови с PVC със стък-

лопакет, съгласно техническия 
проект;

# Поставена хидроизолация 
на покрива на сградата;

# Повишена ефективност на 
вътрешната отоплителна инста-
лация, чрез изграждане на 
инсталации в корпус Б и В;

Въведени мерки за енергий-
на ефективност в ОУ „Капитан 
Петър Пармаков” с. Градец

# Поставена топлоизолация 
по фасадите на сградата пред-
видени в техническия проект;

# Подменени съществуващи 
прозорци с нови с PVC със стък-
лопакет, съгласно техническия 
проект.

Очакван резултат от реализи-
раните дейности:

# Въведени мерки за повиша-
ване на енергийна ефективност 
в част от общинската образова-
телна инфраструктура

# Намалено енергопотребле-
ние;

# Намалено количество вред-
ни емисии в атмосферата;

# Подобрени условия за про-

веждане на учебно-възпитате-
лен процес в училищна среда;

# Модернизирана материал-
но-техническа база на 3-те учи-
лища.

Този документ е създаден в рамките 
на проект „Подобряване състоянието 
на образователната инфраструктура 
чрез внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в три основни училища в 
селата Ябланово, Тича и Градец”. Той 
се осъществява с финансовата подкре-
па на ОПРР 2007-2013 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публи-
кацията се носи от община Котел  и при 
никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява офи-
циалното становище на Европейския  
съюз и договарящия орган.

Редактори  
в-к “Котленски край”

инж. Валентин Русев 
Недко Косев

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



Васил Атанасов пръв извади 
Богоявленския кръст от ледените 

води на езерото пред механата
 Празнична Богоявленска  

света литургия отслужи в 
храм „Света Троица” в  Котел 
ставрофорен свещеноиконом  
Димитър.  За празника през 
храмовите двери преминаха 
стотици вярващи, които отне-
соха в домовете си от богояв-
ленската светена вода.

След края на службата от 
храма тръгна литийно шествие, 
предвождано от хоругви, което 
се отправи към езерото на меха-
на „Старата воденица”. Там се 
извърши ритуалът по хвърляне 
и вадене на кръста.  Тази годи-
на петима се престрашиха да 
скочат в ледените води.

Най-възрастният измежду 
скочилите- Васил Качиков, 
скочи в битката за кръста 

с българското знаме. За 
“Котленски край”  каза: „Да 
сме живи и здрави всички и 
всяка година да скачаме повече 
християни – истински хора”. 
Пред събралото се множество 
той потърси сметка на 
свещеника защо си тръгва: „Ще 
вървиш с мен! Аз съм го хванал 
кръста! Така е! В тоя град е 
така! В другите градове ние 
вървим с кръста, а всяка година 
ти вървиш с кръста. Ела с нас – 
когато тръгнем ние и ти ще си 
с нас. Навсякъде, които хванат 
кръста – те ходят с него, а не 
отчето”. Героят от предната 
година Михаил Вълков, пред 
погледите на всички беше 
хванат от друг уастник и спрян 
на метри от кръста. 

   За поредна година и по тра-
диция семейството на Сашо 
Памуков – Карко, организира 
празненство по повод ромската 
Нова година - Банго Василий. 
Уютната атмосфера на ком-
плекс „Ажур”, изисканата 
обстановка, финеса с който пер-
соналът на ресторанта посрещ-
на всеки един от гостите и 
добрата кухня са нещата, който 
впечатлиха всички присъства-
щи. От името на празнуващите 
благодарност към собственици-
те изказа и самият организатор 
Сашо Памуков: „Благодарим за 
изключително топлата обста-
новка на управителя на ресто-
ранта г-н Петко Драгомански 
и неговия прекрасен персо-
нал, който много ни уважава и 
е отзивчив към всеки един от 
нас”. 

   Гости на празненството 
бяха национално известни-
те музиканти Орлин Памуков, 
Амет, Илиян, Бухала, Тигъра. 
Оркестър „Величко бенд” със 
солисти Атанаска Николова и 
Пенко Малаков се погрижи за 
доброто настроение на всички 

присъстващи. 
   Преди да започне музикална-

та програма  Величко Памуков 
откри празненството с думи-
те: „Искам да Ви благодаря, 
че за пореден път гласувахте 
доверие на нашето семейство 
и успяхме да направим истин-
ския Васильовден! Снощи беше 
частен купон на Мяу I – не беше 
Васильовден. От дълги години 
знаете, че ние организираме 
този празник както трябва!”

   Традиционният петел – сим-
вол на ромската Василица, зае-
маше централно място на маса-
та на двамата народни предста-
вители  от ромската общност 
на Котел – общинските съвет-
ници Васил Василев и Стамен 
Марков.  Към своите събратя те 
се обърнаха с пожелания преди 
всичко за здраве, защото роми-
те са доказали през вековете, 
че когато са здрави нищо не е в 
състояние да ги сломи и пречу-
пи, че са щастливи по своему, 
живеят и оцеляват във времена 
и епохи, когато всички се оплак-
ват, губят надежда и не намират 
изход за спасение.

Посрещнаха Банго Васил в 
Котел с надежда за здраве, 

берекет и много гъби 
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НА ИМЕНАТА В С. ЯБлАНОВО  МИТИНГ

Групата на Васил Качиков прекъсна практиката възприемана като лоша 
поличба за Котел - години наред кръста да вадят “Борисовите”. 

Студентът Васил Атанасов гордо държи 
кръста, припомняйки си победи от спорта.

Патриотизъм и младежко дръзновение 
взеха връх над адреналина и студа!

Традиционно архиерейският наместник поръсва за здраве из Котел.
Първи благословия получиха децата от целодневната детска градина.

С йордановска вода беше поръсен и кмета на община Котел 
Христо Киров, както и служителите от администрацията.

Народните представители в местния парламент Стамен 
Марков и Васил Василев държат символа на празника.

“Толкова ли е трудно да се разбере, че тази земя е на всички! Рамо до рамо,
ръце за ръце за един по-добър живот.  Да живее народът ни! Да живее България!!!”
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