
Вече започна дебат за изменение на изби-
рателния закон. Големите промени  трябва 

да се случват под формата на дебати между 
политическите сили и протестиращи.

„Областната управа започва поре-
дица от срещи с ръководствата на 
общини. Вие сте първото място на 
което идвам.   Целта ми е да се 
запозная с основните проекти по 
които се работи, да може да ми спо-
делите проблемите които срещате, 
както и да кажете своите очаква-
ния. С повечето от присъстващите 
се познавам още когато бях одитор 
в Сметната палата. С чудесни впе-
чатления съм от вашата работа и 
качества. Разбирам, че през години-
те са се натрупали доста неща, които 
трябва да бъдат уредени и да рабо-

тим заедно по тях”, заяви Корнелий 
Желязков. Той коментира и проте-
стите срещу новото правителство и 
промените, които трябва да бъдат 
направени. „В Сливен всеки ден про-
тестират около 15 човека. Те обаче 
са обвързани политически, като 
някои от тях дори са били кандидати 
за депутати на изминалите избори.  
За съжаление в нашия град грани-
цата между политика и гражданско 
общество е размита. Не се търси 
компромис и изходна база, която да 
бъде основа за нашата работа. Няма 
спор, че са необходими промени. 

Обновено издание за новини, култура, местна и регионална политика, образование и спорт в Община Котел
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С т р о и т е л н о - м о н т а ж н и т е 
работи   в изпълнение на договор 
№ BG161PO001/4.1-03/2010/060   
за прилагане мерки за енер-
гийна ефективност на учили-
щата в селата Ябланово, Тича 

и Градец протичат в предвиде-
ните срокове. Преди началото 
на новата учебна година гаран-
тирано ще бъдат завършени 
заложените в проекта цели.  
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Инж. Валентина Маринова 
е третият заместник минис-
тър, назначен в екипа на 

Проф. Димитър Греков в 
Министерството на земеделие-
то и храните. Назначението й от 
премиера Пламен Орешарски е 
от 13 юли. Досега Валентина 
Маринова изпълняваше длъж-
ността на главен секретар на 
Изпълнителната агенция по 
горите - пост, който заема 
от 2006 г. Инж. Маринова е 
родена на 13 септември 1969 
г. Има защитена докторанту-
ра по икономика и управле-
ние на горското стопанство от 
Лесотехническия университет /
ЛТУ/ в София. Магистърската й 
степен е по горско стопанство 
и е специализирала междуна-
родни отношения и междуна-
роден бизнес във ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий”. Работила 
е като помощник лесничей и 
лесничей в горските стопан-
ства в Твърдица и Котел, а от 
1999 г. поема ръководството на 
дейността в Котел. В заглави-
ето сме си позволили да отбе-
лежим, че г-жа Маринова е от 
Котел (въпреки, че е родом 
от Твърдица), защото за дъл-
гото време в което живее-
ше и работеше в Котел и до 
ден днешен я възприемаме 
като съгражданка- котленка.

- Г-жо Маринова, позволете 
от името на читателите на в. 
„Котленски край” да ви поз-
дравим с назначението на този 
висок пост, с което давате 
повод на Котел и общината да 
се гордеят със свой министър.

- Благодаря, надявам се да 
оправдая възложеното ми 
доверие от министър-председа-
теля Пламен Орешарски. Ще се 
опитам да дам всичко от себе си 
и  да бъда  максимално полез-
на в сектора, на който дължа 
професионалното си развитие. 
Позволете чрез вашата медия 
и аз да поздравя жителите на 
община Котел и всички с които 
съм работила в годините, 
когато бях постоянно в Котел.

- Предстои сезонът за доби-
ване на дървата за огрев. 
Ще се повторят ли пробле-
мите от миналата година?

- Има задоволяване на търсе-
нето на всички нива на потреб-
лението на дървесина. Със 
стагнацията на пазара, с ико-
номическата криза, която не е 
само при нас, а се забелязва 
още от края на миналата годи-
на, имаме излишък на дървеси-
на на пазара. Като се започне 
от едрата иглолистна и стиг-
нем до дървата за огрев и тех-
нологичната дървесина. Така 
че дървесина на пазара има и 
така ще бъде до края на годи-

ната. Ние осигуряваме 1,2 млн. 
кубика дърва за огрев, които 
ще задоволят нуждите, имайки 
предвид, че дървата за огрев са 
един от най-евтините топлин-
ни източници. Винаги кога-
то вървим към икономическа 
нестабилност, потреблението 
на дърва се увеличава. Някои 
от предприятията позволяват 
гражданите сами да си добият 
дървесината. Така цената изли-
за между 5 и 16 лв. Покупката 
на добита дървесина от време-
нен склад е между 22 и 36 лева.

Предстои и подготовка и отда-
ване на дългосрочни договори 
на различни дейност в горите 
във връзка с необходимостта от 
по-голяма устойчивост на този 
сектор. В момента се уточняват 
и детайлизират условията, при 
които ще стане това отдаване.

- Активно участвате в изгот-
вянето на нови промени в 
закона за горите. Какви са те?

- Даваме срок на общините 
до 2014 г. да преведат струк-
турите си в съответствие със 
Закона за горите. Намаляваме 
от 7 на 3 години срока за зале-
сяване на невъзобновени гор-
ски територии. Следващата 
промяна е синхронизиране с 
еврорегламент 995 за изработ-
ване на системи за контрол по 
движението на дървесината. 
Той вменява повече отговор-
ности на всички преработвате-
ли и ползватели на дървесина. 
Така че да може ползвателят на 

всеки един продукт, който има 
дървесина в своята същност, 
да знае дали тя е придобита 
по законен път. За целта ще се 
проследява всичко - от разре-
шителното за сеч до фактурата 
за продажба на крайния про-
дукт. През септември очаква-
ме да получим от Европейската 
комисия материал, в който 
всички страни членки ще пока-
жат своите системи и предло-
жения. Търговската мрежа ще 
се проверява за наличието на 
набор от документи, които ще 
доказват, че тези мебели или 
други продукти са от контроли-
рана дървесина. А не както към 
момента има констатация, че 
в третите страни има наличие 
на неконтролирана дървесина.

- Тази мярка ще оскъ-
пи ли крайните продукти?

- Не. Реално регламентът 
действа от 3 март тази годи-
на, но в момента се уточня-
ват правилата, по които ще го 
прилагат отделните държави. 
В момента ние правим про-
мяна в закона, за да може не 
само Изпълнителната агенция 
по горите, но и Митниците да 
бъдат привлечени като стра-

на, която да събира и адми-
нистрира данните. Защото те 
са структурата, която получава 
първата информация за внос и 
износ на такива продукти. Друг 
важен момент, който сме засег-
нали в промените на Закона за 
горите, е значението на поня-
тието „местна фирма“. Тези 
фирми в момента се ползват 
от определени преференции 
при търговете за дървесина.

- В навечерието на открива-
нето на ловния сезон наблюда-
ва ли се интерес от чужденци 
към нашите ловни стопанства?

- С най-голямо удоволствие 
пожелавам на колегите ловци 
наслука. Дано този ловен сезон 
е малко по-различен, с много 
повече емоции, с много пове-
че добри трофеи. Миналата 
година посрещахме ловци от 
Германия, Испания, Италия, 
Франция, Гърция. Всички те са 
останали с достатъчно добри 
емоции и добра слука и имат 
нови заявки за този ловен 
сезон. Това показва, че има 
последователност в дейст-
вията и в държавните ловни 
стопанства, и при сдружения-
та на ловците и риболовците.

- Доколко в България може 
да се печели от ловен туризъм?

- Трудно е да се говори за 
печалба, защото има разноо-
бразие и всеки един участък 
има различни приоритети. Тази 
стопанска дейност е дълго-
срочна. При нея трябва да има 
последователност, за да имаме 
добри резултати. Популацията 
на основните видове дивеч 
може да бъде запазена тогава, 
когато дейността е съобразе-
на с изискванията на животни-
те. Затова всеки един участък 
има план за действие, за да се 
постигнат максимални резулта-
ти. Очакваме по-добри трофеи 
със селекционни заложби. Ние 
единствени в Европа имаме все 
още дивеч, който е уникален и с 
най-добри трофейни качества.

- Ще се затегне ли примка-
та около врата на бракони-
ерите и може ли да се твър-
ди, че настъпват тежки 
времена за нарушителите?

- Това е тема, която е била 
извеждана на преден план 
и в сектор гори, и в сектор 
рибарство. Винаги е имало 
затруднения при обхващане-
то на тези набези. Опитваме 
се да направим общи програ-
ми заедно с Министерството 
на вътрешните работи, с които 
да сформираме мобилни 
групи. Те ще действат на най-
проблемните места, където 
се очаква да има нарушения.

С промяната на Закона за 
горите през 2011 г. недържав-
ните собственици - общини и 
частни лица, имайки предвид 
разпокъсаността на техните 
имоти, създават предпоставки 

за недобра охрана на горите. 
Хората у нас все още нямат 
културата да управляват зале-
сените територии, това изис-
ква време. Затова през 2012 
г. законът беше променен и 
колегите от държавните пред-
приятия също охраняват част 
от собствеността на тяхната 
територия. Най-много недър-
жавни гори има в Берковица, 
Ловеч, Велико Търново и доня-
къде Смолян. Там имаме под-
силена охрана от инспектори, 
които да реагират своевремен-
но, за да няма такива масови 
нарушения. Но и общините, 
като втория голям собстве-
ник на гори, трябва да пола-
гат грижа на добър стопанин.

-Какво наложи смя-
ната на директора на 
Изпълнителната агенция по 
рибарство и аквакултури?

- Нещата в агенцията са доста 
изостанали. Това, което зава-
рих, са спрени средства, несер-
тифицирани от декември 2012 
г., изоставане с подготовката 
на програмата за новия програ-
мен период и недоговорирани 
или нереализирани договори 
по различните оси. В момента 
съм разпоредила няколко ана-
лиза, които да покажат кое е 
довело до несправянето. Има 
голямо текучество, трома-
ви наредби, които утежняват 
работата на бенефициентите, 
има голямо забавяне на корес-
понденцията. Част от мерките 
не са заработили заради недос-
татъчен административен капа-
цитет и проблеми в наредбите. 
В момента променяме няколко 
наредби, които пряко админи-
стрират програмата за рибар-
ство. Идеята е, че бизнесът има 
притеснения за забавяне, някои 
отправят и питания, защото 
смятат, че имат неправомерно 
нанесени санкции, с които им се 
намаляват неоправдано суми-
те, за които са кандидатства-
ли. В момента върви проверка.

- Коментира се, че има 
опасност да бъдат изгубе-

ни средства от европарите за 
рибарство. Има ли проблем 
с усвояването им сега, както 
и за периода 2014 – 2020г.?

- Към момента се опитваме да 
не позволим орязване на сред-
ствата, защото ресурсът на про-
грамата е доста оскъден - близо 
102 млн. евро. Нашето искане е 
тази сума да бъде запазена и за 
следващия програмен период. 
Усвояването на парите се е заба-
вило най-вече заради късния 
старт на програмата, но и защо-
то в програмата не се предвиж-
да авансово плащане. Поради 
липса на история и активи за 
обезпечаване на кредити бене-
фициентите трудно получават 
подкрепа от банките. Като цяло 
имаме 82% договорени сред-
ства. Но това е цифра, която е 
много нереалистична, имайки 
предвид, че по-голямата част 
от договорите, които в момента 
се обработват, са или с много 
големи пропуски, или с разми-
навания и част от тях няма да 
бъдат допустими за финанси-
ране. Реално разплатени са 29 
на сто от средствата. На базата 
на тези цифри мога да кажа, 
че аз лично имам притеснения, 
че ще имаме успешен първи 
програмен период. Смятаме 
да удължим срока за прием на 
проекти и той да приключи към 
март-април 2014 г. Надяваме 
се да можем да приключим 
програмния период с добри 
резултати, но трябват много 
усилия, за да се получи това.

- Очакват ли се смени на 
директори в държавни-
те горски предприятия?

- В южноцентралното и юго-
западното предприятие бяха 
направени смени на директори. 
В Смолян Ботьо Арабаджиев 
е сменен с Айнур Ибрямова, 
а в Благоевград на мястото 
на Светльо Петров е назна-
чен Светослав Михайлов до 
провеждането на конкурс. 
Изпълнението на финансовите 
планове там е под 40%. Това 
води след себе си проблеми 
с доставката на дървесина, 
извършване на лесокултурните 
мероприятия и всичко, което 
обществото очаква от тях като 
ангажименти. Очакваме задъл-
бочен анализ за това, което 
се е случило с доставката на 
дървесина, изпълнението по 
договори. Имаме информа-
ция, че има забавяне и прекра-
тяване на договори. За това 
всеки един от директорите и 
на останалите предприятия ще 
докладва в края на този месец 
и ще се направи преразглеж-
дане на финансовите планове.

Д-р инж. Валентина МариноВа от Котел е третият заМестниК-
Министър В МинистерстВо на зеМеДелието и храните /интервю

важен проект приключва в срок

Зам.-министър Маринова по
време на откриване на ловния сезон 

Зам.-министър Маринова, министър 
Греков и зам.-министър Абазов 

Министър Мирослав 
Найденов и инж. 

Маринова като главен 
секретар на ИАГ 



- Г-жо Василева, вече завършиха 
ремонтните дейности по уличната 
настилка в града. Доколко 
успяхте да изпълните заложените 
цели в инвестиционната 
програма на Бюджет 2013?

- Всички заложени цели са 
изпълнени. Извършената работа дори 
надминава първоначалните задачи 
в инвестиционната ни програма. 
Настилката беше в много окаяно 
състояние спрямо предварителните 
огледи.  Основната причина за 
това бяха извършваните ремонтно-
аварийни дейности от страна на 
„В и К” през тази и минали години.

- Разкажете ни малко повече за 
преизпълнението на плана. Преди време 
в общинския вестник „Котленски край” 
публикувахме таблица с улиците за 
ремонт. По всички тях ли беше работено?

- За голяма част от улиците в града 
имахме направени протоколи заедно 
с „В и К” за нарушената настилка. 
На място се оказа, че информацията 
не отговаря на записаното в тях – 
квадратурата беше два или три пъти 
по-голяма. Избрахме за ремонт 
предимно тези, които бяха прокопавани 
през годините от водното дружество 
за ремонтно-аварийни дейности. Друг 

критерий беше дали тези улици са с 
натоварен трафик или са кръстовища 
с дупки, които са предпоставка за 
ПТП-та. Преизпълнението на плана 
дойде от увеличената за ремонт площ 
– оказа се, че прокопаванията от „В 
и К” са доста повече от първоначално 
заложените. На улица „Иван 
Трошанов” настилката беше нарушена 
от атмосферните влияния и тя не 
подлежеше на изкърпване, поради което 
направихме цялостно асфалтиране. 

- По какъв критерий е правен 
избора за ремонт на дупките при 
първоначалното селектиране?

- Извършиха се замервания на 
кръстовищата с по-голям поток на 
МПС и на тези места се премина на 
варианта за цялостно асфалтиране. 
На улиците решихме да изкърпим 
всички дупки, направени от „В и К”, 
като пропускахме по-незабележимите 
нарушения породили се от атмосферни 
влияния. Спрямо дупките направени 
от водното дружество другите 
участъци изглеждат много по-добре. 

- Да разбираме, че основен 
виновник за състоянието на пътната 
настилка в града е монополистът 
„В и К”? Защо общината трябва да 
поправя стореното от тази фирма?

- Може да се каже, че това е така. Дори 
и да си извършва ремонтите „В и К” 
не винаги спазва технологичния период 
от една година за слягане на почвата.

- Вярно ли е, че за последно „В и К” 
са възстановили средства за ремонт 
през вече далечната 2008 година?

- Това е вярно и е факт! В нашата община 
е възприето те да ни  възстановяват 
средства по оценка на нанесената щета. 
Същото важи и за граждани, които 
трябва да извършат някакъв ремонт по 
водопреносната мрежа. Изпращали сме 
много писма до „В и К”, в които сме 
описали щетите и нужните средства за 
възстановяването им. При тази силно 
амортизирана водопреносна мрежа 
ремонтите няма как да не продължават. 
Ще се извършват прокопавания от „В 
и К” и по вече асфалтираните места. 

Улиците на града са такива точно поради 
проблемите с водопреносната ни  мрежа. 

- Кажете ни като експерт какви 
действия извърши фирмата 
изпълнител по набелязаните улици?

- Ремонтът, който извършихме е текущ 
и това предполага козметични действия 
– фрезоване на нарушената асфалтова 
настилка на около четири – пет 
сантиметра, тъй като износващия пласт, 
който трябва да се положи е с такава 
дебелина. На някои места е положен и 
по-дебел асфалт. Има улици, на които 
е полаган само един пласт асфалт, даже 

на някои съществуващата настилка е 
по-малка от три сантиметра. Фугите 
са запълнени с битумна емисия и са 
попълнени с каменно брашно. По-този 
начин самата кръпка става по-здрава. 
Участъците бяха начертани и изрязани, 
за да се стигне до здраво положена 
настилка. Посипването с каменно 
брашно се прави с цел да не се разнася 
асфалтовата паста от преминаващите 
коли и да се запази за по-дълго време. 

- Защо тези ремонтни дейности 
започнаха в края на лятото и не 
бяха ли закъснели във времето?

- Не бих казала, че започнахме в края 

на лятото. Асфалт може да се полага 
при температура на въздуха до пет 
градуса. Процедурата за обществената 
поръчка стартира в началото на 
месец май. Имаше нужда от време 
за обработка на документацията 
и предвиждане на процедурата.

- Имате ли отговор защо няколко 
поредни години се отлагат 
подобни ремонтни дейности?

- Явно е имало по-важни мероприятия 
и дейности, които се е налагало да се 
финансират. Последен ремонт е правен 
през 2009 година на стойност 80 хиляди. 

Много средства се пренасочиха към 
поддържането на общинската болница.

- Някои хора предлагат да се 
върнем към настилките от тип 
паваж, защото асфалтът е много 
скъп. Обсъждан ли е такъв вариант?

- Такова нещо не е обсъждано, но според 
мен паважът ще ни излезе по-скъпо. За 
да стане това ние трябва да подменим 
изцяло асфалтовата настилка. Все пак 
може да се направи такава проверка, но 
не смятам, че това ще се случи, защото 
на улиците с големи наклони паважът 
не е подходящ. Няма и гаранция, че 
материалите ще бъдат качествени.
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- Г-жо Адамова, може да се 
каже, че на територията на 
Котел вече  са приключили 
ремонтните дейности по 
улиците. От експерта, 
занимаващ се с тази 
дейност, разбрахме, че  
заложеният план в Бюджет 
2013 дори е преизпълнен.

- Планът, който беше 
разработен е по сметки 
от миналата година. При 
започване на ремонтните 
дейности се оказа, че дупките 
са станали повече и по-големи. 
Включихме и други улици, които 
не бяхме запланували. Оказа 
се, че заложените в бюджета 
средства не са достатъчни и се 
получи разлика от сто хиляди 
лева. Те ще бъдат задължение 
на общината към фирмата 
изпълнител. Тя се съгласи да 
им заплатим всичко на по-късен 
етап. Важното е, че улиците на 
града вече са ремонтирани!

- Не може да се отрече, че най-
голям виновник за възникването 
на дупките ипреждевременната 
амортизацията на улиците са 
аварийно-ремонтните дейности 
от страна на монополиста „В и 
К”. Вярно ли е, че последното 

плащане от тяхна страна за 
възстановяване на подобен 
вид щети  е от далечната 2008?

- Ние нямаме сключено 
споразумение с „В и К”, 
но практиката е те да 
възстановяват щетите, които са 
нанесли на уличната мрежа. С 
експерти от наша и тяхна страна 
се уточнява размера на сумата, 
която трябва да се внесе в 
бюджета на общината. Такова 
плащане от „В и К” имаме през 
2008 г., което е и последното 
до този момент. Имаме няколко 
направени протокола с искане 
за възстановяване на нашите 
средства. Оправданието, 
което получихме тази година 
е, че няма да могат да ни 
възстановят стойността на 
кърпежите по улиците, защото 
са направили инвестиции в 
района. Направихме искане до 
Районен съд – Котел, в което 
сме посочили, че „В и К” има 
невъзстановени задължения 
към нас. Поискали сме да 
се направи техническа и 
счетоводна експертиза, като 
сме предоставили споменатите 
протоколи. Предполагам, че 
скоро ще има резултати и ще 

се възстановят средствата ни.
- Как се процедира на 

други места в страната?  
Монополистът „В и К” сам ли 
поема ремонта или общината 
го извършва, след което й се 
възстановяват средствата?

- По принцип общината иска 
да й бъде внесен депозит за 
всякакви изкопни работи. Това 
се отнася и за гражданите. 
Такъв депозит трябва да 
обезпечава нанесените щети. 
При приключване на работата 
се извършва проверка и се 
изчислява дали трябва да 
се доплати или да се върнат 
пари от внесените средства. 
Практиката с „В и К” от години 
е била да не се взимат авансови 
средства, а да се прави справка 
за щетите в края на годината.

- Може ли да се каже, че 
тази практика се е опорочила?

- Може да се каже, че това 
е така, след като последното 
им плащане към нас е от 2008 
година. Трябва да отбележа, че 
сме изпращали и писма до тях, 
но нямаме отговор, въпреки, 
че протоколите са двустранно 
подписани. Тяхното оправдание 
е, че имат направени някакви 
инвестиции на територията 
на общината. Първоначално 
искаха да им приспаднем тази 
сума, която са инвестирали.

- Гражданите ще решат, че 
става въпрос за колосални 
суми, които са непосилни за 
един монополист, защото 
все пак ние плащаме доста 
скъпа вода. Излиза обаче, 
че „В и К” не е в състояние 
да си плаща задълженията 
и бяга от отговорност.

- Не мога да кажа какво е 
тяхното финансово състояние, 
но дължимата сума не е голяма 
и непосилна за дружеството. 
През годините обаче дупките 
стават все по-големи и 
разходите за ремонта им 
се увеличава. Въпреки това 
искаме средствата, които са 

от първоначалните оценки. 
Надяваме след сигнала ни 
към Районен съд – Котел 
да има някакви плащания 
по сметките ни и всеки да 
изпълнява задълженията си. 

- Хората се интересуват 
защо в последните няколко 
години бяха замразени този 
вид ремонтни дейности 
на територията на града?

- В бюджета за всяка година 
ние залагаме средства за 
ремонтни дейности и кърпежи 

на улиците, но с течение на 
времето се оказва, че имаме 
други належащи проблеми 
и сме използвали тези суми. 
Последните години тези 
средства бяха използвани за 
дофинансиране на общинската 
болница, за да продължава да 
работи. Ходихме по разбитите 
улици, за да имаме болница! 
Просто нямахме други 
алтернативи, защото искахме 
гражданите в Котел да не 
останат без здравни услуги.

3755 кв.м. асфалт под формата на 
настилки и кръпки положиха в котел

 дават "вик" на съд. не може да разкопават без да възстановяват! 

Светлана Василева -
гл.спец. инвеститорски контрол
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   Преди година статистици 
изчислиха, че Котел е най-
спортният град в България. 
Публикуваната информация, 
която беше многократно 
тиражирана в медии със 
спортна насоченост твърдеше, 
че: „Абсолютен рекордьор по 
отношение население/елитен 
спорт е малкото планинско 
селище Котел. Със своите едва 
6000 души то е “произвело” 
един олимпиец – лекоатлетката 
Силвия Дънекова”. Тя 
тренира  в СКЛА - Нови Пазар, 
където неин треньор е Елена 
Василева. Освен участието 
си на олимпиадата в Лондон 
през 2012 г. Силвия достигна 
до финала на Световното 
първенство по лека атлетика 
в Москва това лято и подобри 
националния рекорд. В момента 
тя е най-добрата бегачка от 
1500 метра до маратон. Тази 
балканджийска издръжливост 
не се среща у много хора! 
3000 метра степълчейз е най-
трудната дисциплина в леката 
атлетика. Паралелно със спорта 
тя завърши и икономическо 
образование, в момента е и 
служител на МВР. Специално 
за читателите на в. „Котленски 
край” състезателката разказа 
за своето детство, спортната 
кариера и бъдещи си планове.

- Доколко Силвия Дънекова е 
разпознаваема в Котел? Често 
ли посещавате родния си град?

- Не знам доколко хората 
в града ме познават. Може 
би трябва да питаме това 
самите котленци. Ако трябва 
да бъда искрена никога не 
съм се замисляла дали съм 
разпознаваема. Съмнявам се 
живеещите тук да знаят нещо 
мен. Това е така, защото аз съм 
родена в Котел, моите корени 
са от този град и винаги съм се 
гордяла с това, но за съжаление 
никога не съм живяла тук. 
През ваканциите съм била 
повече в село Медвен и там 
съм прекарвала повече време, 
отколкото в Котел. Последните 
10-15 години идвам много 
рядко, само когато преминавам 
и оставам за не повече от  час. 
Не ми останаха много близки 
тук и няма какво да ме задържа. 
Днес отново само минавам през 
родния си град, защото отивам 
в Стара Загора, за да се включа 
в Балканските игри, които се 
провеждат там.

- Котленци и читателите 
на информационния сайт 
KOTELNEWS бяха изненадани 
преди началото на последната 
олимпиада, когато научиха че 
Котел е спортен град номер 
едно. Това е свързано с вашето 
име. Защо се случи така?

- Това е продължение 
на предишния въпрос. 
Предполагам, че са се 
изненадали, защото не знаят, 
че съм от Котел. Самата  аз 
научих за тази класация малко 
преди това интервю. Това ме 
направи много щастлива, 
защото с нещо съм допринесла 

за родния си град и неговата 
популярност.

- От колко време сте в 
професионалния спорт?

- В професионалния спорт съм 
от две-три години, а въобще в 
спорта съм от двадесет години. 

- Разкажете ни как от любител 
станахте професионалист във 
вашата област.

- Стъпвайки на стадиона 
всяко дете започва да си 
мечтае да бъде като големите 
какички и батковци, които 
гледа по телевизора. Мечтае 
за най-голямото състезание 
– олимпийските игри. Аз 
също съм била такова дете 
и съм искала да участвам на 
най-големия спортен форум. 
Представяла съм си, че съм 
на олимпиада. Радвам се, 
че стъпка по стъпка успях да 
постигна тази мечта. Всичко се 
дължи на постоянство и много 
труд. Човек никога не трябва да  
забравя мечтите си и трябва да 
знае, че те наистина могат да се 
осъществят. 

- Предполагам, че сте 
завършила спортно училище.

- Не съм завършила спортно 
училище. След като завърших 
гимназията в Нови пазар 
всички си мислеха, че ще отида 
в НСА, защото бях национална 
състезателка и държавна 
шампионка на 1500 и 3000 метра 
гладко бягане. Аз обаче избрах 
да продължа образованието си 
в Икономическия университет 
във Варна. Спортът е бил на 
втори план. Всичките ми 
житейски  пътища са били 
успоредни на него. В един 
момент реших да поставя 
спорта на първо място и да 
видя какво ще се получи от 
това. В рамките на 6-7 месеца 
покрих олимпийския норматив 
и след олимпиадата продължих 
в този дух. Това лято ще 
бъда участник на Световното 
първенство в Москва. 

- В коя дисциплина се 
чувствате най-уверена?

- Коронната ми дисциплина е 
3000 метра стипълчейз. Това е 
бягане с препятствия. 

- Нека се върнем в годините, 
когато се занимавате със спорт 
в Нови пазар. Разкажете ни 
малко повече за този период.

- Моята треньорка Елена 
Василева ме намери още в 
първи клас и така попаднах 
на стадиона. Не смятам, 
че има нещо интересно и 
необикновено, защото тогава 
беше време, в което всички 
деца бяха масово по стадионите 
и площадките, където тичахме, 
бягахме, играехме с топка 
и през свободното си време 
бяхме физически ангажирани. 
Аз бях едно от многото такива  
деца и едно от малкото, които  
успяха. 

- Все пак някой е забелязал, 
че имате талант. Кой е той?

- Това е треньорката ми 
Елена Василева, с която сме 
заедно от самото начало. Така 

е вече 24 години! С нея сме се 
и карали и били, имали сме 
своите триумфални моменти. 
Не се знае още колко години ще 
продължим заедно своя път. 

- В началото на прехода всичко 
рухна - т. нар. извънкласна 
дейност,  кръжоците, 
школите... Продължихте ли да 
се занимавате със спорт тогава?

- Ако трябва да съм откровена 
сега нещата са много по-зле 
отколкото в началото на 
прехода. Сега няма средства. 
Липсва подкрепа или ако я има 
е много малка. Малцина са 
тези, които помагат на спорта. 
Знаете, че за да си спортист на 
високо ниво трябват средства. 
Болно ми е, когато казвам, че 
те липсват или са недостатъчни. 
Оцеляваме мизерно!

- На кого разчитате – на 
федерацията или на спонсори?

- На федерацията разчитаме 
много малко. Основаната 
подкрепа получаваме от 
община Нови пазар. Имаме 
изключително малко спонсори, 
да не кажа почти никакви.

- Доколко държавата се 
грижи, за да отгледа подобни 
кадри?

- Държавата помага само на 
тези, които вече са постигнали 
нещо голямо – ако си  станал 
световен или олимпийски 
шампион. Трябва помощ докато 
това се случи. Може би ако аз 
съм олимпийска шампионка 
няма да имам нужда никой 
да ми помага, защото ще съм 
изпълнила мечтата си да бъда 
важна и значима за самата 
себе си. Във всички интервюта 
казвам, че е важно да се дава 
подкрепа в моментите, когато 
наистина има нужда от нея, 
а не да се обръща внимание, 
когато вече сме известни 
и почти завършваме своя 
професионален път. В спорта 
всичко е много кратко и до 
време.

- Държавата поема ли 
някакви ангажименти или има 
само очаквания?

- Не мога да отговоря на 
този въпрос, защото аз мога 
да изкажа само моята гледна 
точка. Единствената подкрепа, 
която съм получила беше преди 
няколко месеца от Българската 
федерация по лека атлетика. 
Това бяха 270 лева. Удържаха 
ми данък и получих чисто 
около 220 лева. Не мога да се 
усмихвам, когато говоря за 
тези неща, защото усмивката 
не е подходяща в този момент!

- Има ли спортни клубове 
от други държави, които са 
предлагали да се присъедините 
към тях?

- Това е болна тема за всеки 
един спортист в България. Ние 
имаме договор с федерацията, 
който не ти позволява да се 
състезаваш за чужди държави. 
Ако го направиш ти спират 
правата за две години. Никой 
не би се лишил от две години 
извън спорта. Ако си на 
двадесет може. Мога да дам 
пример с Ивет Лалова. Тя живее 
вече много години в Италия. 
След като не се състезава за 
тази държава, значи нещата не 
са толкова прости. 

- Чувствате ли се като 
крепостен селянин в рамките 
на тези ограничения?

- Не мога да кажа, че се 
чувствам така. Всичко при нас 
е труд, труд и труд. Когато го 
полагаш нямаш време да се 

спреш и да мислиш по такива 
въпроси. Всичко се върши 
механично. Има и нещо друго - 
мен на сила никой не ме кара да 
го правя. След като се чувствам 
недоволна и не ме устройват 
тези условия аз винаги мога 
да спра да се занимавам с 
това. Мога да спра да ходя на 
стадиона, за да си чупя краката 
и да не си давам младостта. 
Най-важно е, че младостта си 
отива в един затворен цикъл. 

- На тениската ви стои 
трибагреникът. Има ли този 
символ цена?

- Трябва да има много висока 
цена. Все пак ние сме българи 
и трябва да се гордеем с 
българското! Аз съм от Котел и 
винаги казвам, че съм потомка 
на Раковски и се гордея с това. 
От страната на баща ми, който 
е от Медвен съм потомка на 
Захари Стоянов, не знам дали 
това наистина е така, но искам 
да вярвам в тази история. 

- Имаше ли свръх очаквания 
към вашето участие на 
последната олимпиада?

-   Имаше от моя страна. Затова 
и участието ми беше толкова 
слабо, тъй като желанието и 
амбицията да направя най-
доброто си състезание за 
сезона надхвърлиха моите 
възможности. Тръгнах много 
бързо, а това не беше по моите 
сили и последния ми един 
километър стана толкова бавен, 
че не искам да си спомням 
този момент. От страна на 
федерацията нямаше огромни 
очаквания към мен, но това не 
ме засяга. Аз се интересувам 
от себе си. Прибрах се много 
разочарована от самата мен. 

- Какво е личното ви 
отношение към стимулантите в 
спорта?

- На този въпрос не мога да 
бъда еднозначна и да кажа 
категорично да или не. Това 
е част от играта и процес в 
който има треньор и личен 
лекар. Всеки си мисли за 
своята област. Аз си мисля за 
своите тренировки и тяхното 
изпълнения. Другите трябва да 
мислят за организирането на 
състезанията, за наблюдението  
на тренировъчния процес. Има 
разлика между възстановяване 
и стимулиране. Без едното не 
може! 

- Кое преобладава в спорта – 
медицината или възможностите 
на състезателите?

- Няма хапче, което след като 
го вземеш може да те направи 
олимпийски шампион или 
свръх силен и бърз. Всичко 
преминава през много тежък 
тренировъчен процес. Все едно 
да ви дам  моята програма за 
възстановяване и да очакваме 
да покриете олимпийски 
норматив. Това не може да 
стане. Трябва да се премине 
през целия тренировъчен 
процес! Скоро четох статия от 
един спортист, които казва, че 
спортът е религия, средство 
за правене на пари и начин на 

живот. Това е истината!
- Какво трябва да се промени в 

образователната система, така 
че часовете по физическо да 
се изпълнят със съдържание? 
Моето наблюдение е, че те 
преминават с подхвърлянето 
на една топка и скупчването на 
децата около нея.

- На знам защо непрекъснато 
трябва да променяме нещо. Аз 
си мисля, че ние имахме една 
много добра образователна 
система. Може би трябва да 
променим нашия начин на 
мислене. Не във всяко училище 
часовете по физическо 
възпитание са свободни. Има 
и много учители, които са 
преминали през спорта и искат 
да научат на нещо децата. 
Едва ли когато си живял и 
горял в спорта часовете ти по 
този предмет ще преминават 
като свободни. Ако примерно  
учителят по физическо в град 
Котел само хвърля една топка 
е жалко, защото трябва да се 
обръща внимание на децата и 
техните физически качества.

- Може ли да се намери баланс 
между компютъра и мястото за 
игра?

- Аз лично не съм фен на 
компютрите. Използвам своя 
само когато имам някаква 
работа на него. Не се впускам 
във фейсбук, защото знам, че 
това е една болест. 

- Знаете ли, че в града ни е 
създаден лекоатлетически 
крос на името на Раковски, 
който през 80-те е бил и 
републикански?

-  Аз не съм участвала, защото 
съм била много малка, но съм 
слушала много за него от моята 
треньорка. Тя ми е казвала, че се 
е провеждало едно невероятно 
състезание и са участвали едни 
от най-добрите ни бегачи на 
средни разстояния. Те дори 
са от нашия край, от Сливен 
– Михаил Желев, Георги 
Тихов и други. Едно подобно 
състезание сплотява града, 
развива клубовете. То може да 
не бъде само по лека атлетика, 
а по футбол, волейбол и други 
спортове. Важното е децата да 
бъдат върнати по стадионите и 
игрищата, да бъдат физически 
активни поне два-три часа на 
ден. 

- От тази година този крос 
е възстановен като общински, 
имаше участници и от Ямбол. 
Ще проявите ли интерес от 
страна на вашия клуб?

- С най-голямо удоволствие! 
Това е нещо, което много 
ме зарадва. Ще споделя 
за състезанието на моята 
треньорка и клуб. 

- Като състезател или като 
треньор да ви очакваме на 
крос „Раковски” следващата 
година?

- Ако има такава дисциплина 
мога да участвам като 
състезател. Може би ще съчетая 
и двете неща – ще бъда играещ 
треньор.

- Как може да събудите 
интерес към спорта и леката 
атлетика? Възможно ли е това?

- Мога само да кажа на всички 
да се върнат на стадионите. 
Бях на котленския стадион и 
видях, че едно младо момче е 
управител на спортната база. 
То е невероятно нахъсано 
и може да даде много добри 
съвети към кой спорт да се 
насочи едно дете. Занимавайте 
със спорт и съм убедена, че това 
ще ви хареса. Спортуването е 
като наркотик и ако веднъж се 
захванете с него ще продължите 
да го правите.

- Споменахте думата наркотик. 
Може ли чрез спортуването да 
се противопоставим на този 
съвременен бич за обществото?

- За мен това е единственото 
нещо, което може да пребори 
наркотиците. След като се 
приберете от стадиона ще 
бъдете удовлетворени от себе 
си!

Котленката силвия Дънекова прослави България на Балканското 
и световното първенство по лека атлетика  /   интерВЮ

Силвия Дънекова в Котел

На олимпиадата в Лондон

След финала на световното



При все още изясняващи се обстоятелства в тежка катастрофа до Котел загина 48 
г. мъж от града. На 18 юли  в 23,05 часа двама мъже от Търговище забелязват край 
пътя обърнат автомобил и веднага подават сигнал на тел. 112 за настъпило ПТП по 
път II-48, на 4 км. от с. Градец, по посока гр.Котел. На място е изпратен полицейски 
екип, който  установява, че лек автомобил “Форд”, управляван от мъж на 48 години 
от Котел, в зоната на десен завой, напуска пътното платно и се удря в дърво, след 
което се преобръща. Вследствие на произшествието водачът е починал. По случая 
е образувано досъдебно производство.  Котленци бяха потресени от поредния слу-
чай, в който млад човек загива в района на така наречената „Жеравненска барака“, 
където припомняме, че преди няколко години в тежък инцидент на място загубиха 
живота си четирима младежи. Загиналият е известен като един от най-добрите баге-
ристи в региона. Димчо Иванов Петков е професионален водач, притежаващ всички 
възможни категории за управление, с изключение за влак и самолет, както казват 
котленци. Мнозина недоумяват какво е предизвикало загубата на управление и как се 
е стигнало до фаталния инцидент. Каквито и да са причините, общината загуби един 
трудолюбив съгражданин, достигнал висоти в трудната си професия на багерист, 
търсен и предпочитан за изпълнението на сложни обекти и задачи в цялата страна!
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   Близо 20 куб. метра пръст  изчезнаха 
мистериозно под асфалтовата настил-
ка на една от главните улици в Котел, 
известна като булевард „Възход“. По 
чудо не се стигна до фатален инци-
дент при пропадането на земната маса.  
Появата на кухината разкри възмож-
ностите на подпочвените води, които до 
този момент бяха тайна за живущите в 
квартала. Очевидци разказват, че дуп-
ката се е появила секунди след преми-
наването на тежкотоварен автомобил. 
По-късно е подаден сигнал до компе-
тентните органи, като се взимат и мерки 
за обезопасяване на района. Още на 
следващия ден служители на фирма „В 
и К“ започнаха ремонтни дейности, чрез 
които трапа беше укрепен и се напра-
ви оглед и оценка на щетите спрямо 
инфраструктурата на водопреносната 
мрежа и мръсният канал, който  преми-
нава в проблемния участък. Репортер 
на в. „Котленски край” беше на място-
то на инцидента буквално минути след 
момента на пропадане. Предлагаме Ви 
разширен репортаж в който ще разбере-
те и подробности по случая. Очевидци 
на случилото се разказаха какво са 
видели и се върнаха назад във времето, 

когото в тази част на града е нямало 
построени къщи и това е било място 
за детски игри. Някои дори предполо-
жиха, че е възможно новопоявилата се 
дупка да се окаже нефтено находище, 
а други очакваха да има скрити запа-
зи на гориво от намиралия се преди 
години на това място нафтов пункт. 

Миролюб Мавродиев: „Спомням си, 
че когато бях малък тук имаше канал, 
който беше дълъг поне четири метра 
и всичката вода идваща отгоре слиза-
ше по него. Говоря ви за неща преди 
40-години. Не мога да кажа как стоят 
нещата сега и дали всичко е наред”.

 Малката Тракия: „Аз съм очевидец на 
случилото се! Бях седнал с три момчета 
да се почерпим. По едно време асфал-
тът пропадна. Чу се само едно пуф! Тук 
винаги се събира много голямо количе-
ство вода. Чак между 1986-1987 годи-
на направиха на това място паркинг. 
Мисля, че беше по времето на Брежнев, 
но не съм сигурен. Преди да се случи 
всичко видях да минава голям камион, 
които снабдява хората с дърва за зима-
та. 20 минути след това… пуф, пуф и се 
отвори дупката. Помислихме, че и ние 
ще пропаднем. Решихме да обезопасим 

отворилата се дупката, докато дойдат 
другите и да сложим камъни, но дока-
то го правихме ни хвана страх, защо-
то земята продължаваше да се свлича”.

 Куни Солаков изрази предположение, 
че може да възникне ново и по-голя-
мо пропадане: „Има такава вероятност, 
защото този канал е запушен и насипът, 
които е върху старо дере може да  отво-
ри нова дупка между други шахти. Има и 
улягане на асфалтовата настилка. Ако не 
сега след някои пороен дъжд това може 
да се случи. От детството си спомням, 
че това беше един огромен дол, който 
започваше от портала на музикалното 
училище и свършваше чак до реката. 
Вода по него имаше само след топенето 
на снега. След строежа на музикалното 
училище огромната маса от камъни и 
пръст се избута в този дол и се направи-
ха  улиците. Последната къща тук беше 
на бай Симо. Според мен не може да има 
голямо свличане в тази част на града, 
което да засегне и къщите. Това са отдел-
ни улягания според мен. Някои казват, 
че и музикалното върви, но смятам, че 
това няма как да стане. Тук се е образу-
вало едно езеро поради подпочвените 
води и затова се е появил този отвор. Не 
знам дали има някой, които е допуснал 
грешка при строителството. Сега в квар-
тала някои хора може да си помислят, че 

е открито находище за нефт или шистов 
газ. Даже може да поискат да отворят 
стария нафтов пункт и да въртят бизнес”.

Илия Илиев - Сак: „По канала, които 

сега е запушен, като деца ходехме 
чак до гробищата. Тук преди си беше 
един насип. Щом вече е започнало след 
време всичко ще пропадне. Не смятам 
обаче, че след толкова години може 
да се търси отговорност на някого”.

 Джендо Куцаров: „Причината това да 
се случи е запушен колектор на отпад-
ните води в тази част на града. Сигурно 
проблемът не е от скоро. Предполагам, 
че водата е измила пръста, когато са 
били пролетните дъждове. При висо-
ките летни температури асфалтът се 

е напекъл и се е получило пропадане-
то. Ремонтните дейности няма да имат 
връзка с питейната вода за гражда-
ните и те могат да бъдат спокойни”.

яма с размерите на гараж зейна             
насред  главна улица в Котел

- В РУП-Котел е получено заявление от 
49-годишна жена за извършена кражба 
от дома й в гр.Котел. Неизвестен извър-
шител е срязал комарника на прозоре-
ца и е откраднал мобилен телефон и 
фотоапарат. След проведените незабав-
ни действия полицейските служители 
са заловили извършителите. Те са кри-
минално проявеният Б.К. на 18 години 
от град Карнобат, който е задържан за 
24 часа и непълнолетният М.П. от град 
Котел. Откраднатите вещи са иззети и 
върнати на собственичката. По случая 

е образувано досъдебно производство.
- Служители от УП-Градец издирват 

извършител на кражба от свинарник. За 
времето между 19,30 ч. на 21 юли и 07,40 
ч. на 22 юли, неизвестно лице  е про-
никнало в селскостопанска постройка, 
намираща се в м.”Карачалък” в земли-
щето на с.Мокрен и е извършило кражба 
на девет прасета с общо тегло около 450 
кг. Образувано е досъдебно производ-
ство по чл.194, ал.1 от НК.

- Служители от УП-Градец задържа-
ха 29 годишен мъж, нанесъл побой на 
малолетно момче. Сигналът е подаден  
на 21 юли около 16,30 ч. от майката на 
пострадалия. Същият ден в местността 
„Циганския вир” до село Градец, неиз-
вестно лице е нанесло побой на сина й. 
След проведените оперативно-издирва-
телни и процесуално-следствени дейст-
вия е установено криминално проявено 
лице от с.Градец, като извършител на 
телесната повреда. Пострадалото момче 
е настанено в МБАЛ-Сливен за наблюде-
ние и лечение. Образувано е досъдебно 
производство по чл.129 от НК. 

- На 26 юли около 14,00 ч. в ОДЧ на ОД 
МВР-Сливен е получено съобщение от 
ЦСП-Сливен за приета в МБАЛ-Сливен, 
23 годишна жена от с.Медвен с тежка 
мозъчна травма, в безсъзнание без 
видими следи от насилие. Образувано 
е досъдебно производство по чл.129 от 
НК.

- На 27 юли около 18,40 ч. в с.Малко 
село, възниква пожар в двора на частен 
имот, собственост на 61-годишен мъж от 
същото село. Съобщението е получено 
в РСПБЗН-Котел в 19,05 часа и пожара 
е ликвидиран в 20,10 ч. В следствие на 
пожара са унищожени 70 бали сено, като 
вероятната причина за възникването му 
е в процес на уточняване.

- 14 срещи проведоха полицейски слу-
жители на РУП-Котел с кметове, пред-
ставители на бизнеса, председатели на 
земеделски кооперации за установяване 
хода на жътвената кампания в региона. 
Бяха обходени 12 района със зърнени 
култури за установяване на посегател-
ства и причинени щети при хода на кам-
пания.  Проведоха се беседи за спазване 
на забраните за  палене на сухи треви и 
стърнища от стопани и пастири. В хода 
на операцията са проверени 2140 декара 

ожънати площи, 68 лица и 58 автомо-
била. Констатирани са 12 нарушения на 
ЗДвП, ЗБЛД и наредбата на общината. 
На нарушителите са съставени актове и 
фишове.

- Кражба на домашни животни от сел-
скостопанска постройка в с.Пъдарево 
разследват служители на РУП-Котел. 
75-годишният собственик е подал сиг-
нала за кражбата на 13 юли, около 07,00 
часа на тел.112. За времето от 19,00 часа 
на 12 юли до 07,00 часа на 13 юли неиз-
вестен извършител е проникнал в сел-
скостопанската постройка и е открад-
нал две агнета и две домашни птици. 
Нанесената щета е в процес на установя-
ване. По случая е образувано досъдебно 
производство.  

- 127 автомобила и 131 лица са про-
верени от полицейски служители на 
РУП-Котел по време на специализира-
на операция на територията на община 
Котел. Акцията е проведена по метода 
“Широкообхватен контрол” за време-
то от 07,00 до 10,00 часа на 12 юли. 
Констатирани са нарушения на ЗДвП и 
ЗБЛД. На нарушителите са съставени 7 
акта по ЗДвП и 7 по ЗБЛД, съставени са 
5 фиша. 

инФорМаЦионен БЮлетин оДМВр
районно управление полиция - Котел

Куни Солаков над дупката

48 г. мъж от Котел загина на място в тежко 
ПтП до разклона за село жеравна



   Новият областен управител на 
Сливенска област започна първата 
си обиколка по общините от Котел. 
Корнелий Желязков беше назначен на 
тази длъжност в края на месец юни. На 
работната среща в сградата на община 
Котел присъстваха кметът Христо 
Киров, зам.-кметът Детелина Адамова, 
председателят на общинския съвет 
Христина Чолакова, представители 
на дирекции и общински структури. 
На събирането се обсъди работата 
по настоящи и бъдещи проекти в 
общината и трудностите, които забавят 
реализирането на някои от тях. 

   В началото на разговора Христо 
Киров благодари за избора Котел да 
бъде първата посетена община от новия 
областен управител и определи някои 
от приоритетите по които се работи в 
момента. „Благодаря за оказаната чест 
Котел да бъде първата община, която 
посещавате след назначаването ви за 
областен управител. В момента нашата 
община работи по доста проекти, които 
вече са одобрени. Най-големият от тях 
е свързан с ремонта на третокласните и 
четвъртокласните пътища в общината: 
Тича – Орлово, Филаретово- Топузово – 
Соколарци, както  и водоснабдяването 
на село Тича. Проблем  с водата имаме 
и в село Нейково. Работи се и за 
създаването на медицински център и 
изграждането на защитени жилища. Ще 
се радваме, ако  продължи и търсенето 
на средства за изграждането на язовир в 
село Братан. Още преди 1989 година за 
неговото създаване са дадени средства, 
равняващи се на около 11 мил. лева 
днешни пари. Добре ще бъде тази 
инвестиция да не се изгуби във времето. 
Ще е от полза, ако се направи и нов 
градоустройствен план, който да даде 
възможност на ромите да узаконят 
къщите си, чрез съответното заплащане, 
защото много от тях редовно плащат 
данъците и сметките си, а други 
искат, но нямат нотариални актове”.

   Христо Киров предложи общините 
Котел и Сливен да работят по общи 
проекти, които биха били от полза и за 
двете страни и засягат села на общинските 
граници като Нейково и Раково. 

  Христина Чолакова обърна внимание 
на местността Чукарите, която 
може да бъде атрактивна за бъдещи 
инвестиции. „Искам да поставя въпроса 
за местността Чукарите, за която няма 
изработени планове. Хората масово 

проявяват интерес по какъв начин 
могат да си закупят местата, на които 
са си построили сградите. Котел има 
изключителен потенциал за развитие 
в областта на туризма и съм убедена, 
че един кадастрален план на тази 
местност ще провокира инвестиционен 
интерес. Трябва да се уточни и 
собствеността на водопреносната 
мрежа в тази местност. Подобен въпрос 
за изясняване на собствеността има и 
в Жеравна. Устройственото развитие 
дава тласък и на икономическото и ние 
трябва да работим и в тази насока”.

   Корнелий Желязков отговори, че 
„не случайно правителството обсъжда 
създаването на Министерство на 
инвестициите и развитието, защото 
в тези области има изоставане и 
не могат да се започнат крупни 
инвестиционни проекти, без значение 
в коя сфера – туризъм, инфраструктура, 
производство или търговия. Ето защо 
политиката на сегашния кабинет 
ще бъде насочена и в тази насока”.

   Архитект  Любомир Попов  
напомни, че предстои изготвянето 
на градоустройствени планове 
на общините. Според него ще 
бъде добре, ако се окаже помощ 
на местната администрация за 
неговото изготвяне, тъй като той е 
прекалено скъп за малките общини. 

   Зам.-кметът Детелина Адамова 
постави въпроса за собствеността на   „В 
и К” дружествата: „Тези дружества само 
се учредиха. Искаха ни да направим 
справки какво се води на актив при нас 
и при „В и К” дружествата. Щеше да има 
нови разпределения. Всичко си остана 
на това ниво. Ако направим нещо нямаме 
законово основание да го предадем на 
тези дружества или те да ремонтират 
общинска собственост. Имаме и 
проблеми с каптажи и вододайни зони, 
които се намират на наша територия, 
а се стопанисват от чужди дружества. 
Всички тези въпроси останаха 
нерешени и е важно да се работи по 
тях, за да се преразпределят активите”.

   Христо Киров припомни и проекта 
за местността Вида, който може да 
даде тласък на туризма в района  и да 
бъде визитна картичка на общината ни, 
след като се извърши реставрация на  
крепостта там. Той поиска съдействие 
за отпускане на нужните пари за 
започване на реализацията му. Пламен 
Мерджанов отбеляза, че такъв проект 

ще насочи вниманието на туристите 
не само към Възраждането, но и към 
средновековното наследство. „В тази 
местност има няколко исторически 
пласта – късна античност, средновековие. 
Там се намира и най-запазената щерна 
в Източния балкан. Ние можем да си 
съперничим с Пловдив и Велико Търново 
по отношение на възрожденското ни 
минало. В Жеравна и Медвен много 
архитектурни паметници се нуждаят 
от реставрация. Община Котел е със 
сериозни заявки в тази област,  може да 
предложи много и ние сме се насочили 
не само към един исторически период”.

       В края на работната среща всички 
бяха единодушни, че предстои работа 
освен по вече съществуващите проекти 
и направления, но и по въпроси, 
чакали своето решение през годините. 

КОРНЕЛИЙ МАРКОВ ЖЕЛЯЗКОВ 
е роден на 17.10.1962 г. в гр. Сливен. 
Средното си образование завършва 
през 1980 г. в Математическа гимназия-
Сливен. През 1987 г. се дипломира като 
магистър по икономика и организация на 

промишлеността във ВИИ „Карл Маркс” 
(УНСС) – София. От октомври 1986 г. до 
март 1990 г. е плановик-ценовик в завод 
„Динамо” – Сливен. От месец март 1990 
г. до юли 1996 г. е старши асистент в 
Технически университет – София, 
факултет – Сливен. От юли 1996 г. до юли 
2012 г. е старши одитор в Сметна палата 
на Република България, сектор Сливен. 
От юли 2012 г. до юни 2013 г. е заместник-
кмет „Общинска собственост“ в Община 
Сливен. На 20 юни 2013 г. е назначен за 
областен управител на област Сливен.

   Владее руски и английски 
език. Семеен, има двама сина.

Учител и бивш кмет на с. Соколарци 
е  новият зам.-областен управител

   През месец  юли за заместник–
областен управител на Сливен беше 
назначен Неджми Осман Ахмед. Той е 
роден на 29.05.1971 г. в село  Тича, 

община Котел.От 1986 до 1989 година 
учи в СОУ „Г.С. Раковски”, където 
завършва средното си образование. 
През 1999 година се дипломира в 
Шуменски университет „Еп. Константин 
Преславски” като магистър-филолог. 
Има и семестриално завършена 
следдипломна квалификация от 
Националната спортна академия – гр. 
София за учител по физкултура и спорт, 
по която му предстои дипломиране.

   Професионалната дейност на 
Неджми Ахмед е свързана с местната 
администрация и преподавателската 
дейност.  От 1993 до 2003 година е 
учител в село Соколарци, община Котел. 
Два мандата е кмет на същото село: от 
2003 до 2007 година и от 2007 до 2011 
година. Преди да заеме длъжността 
заместник – областен управител е бил 
старши възпитател в ОУ „Д-р Петър 
Берон” в село Филаретово, община 
Котел. Владее български и турски език. 
Семеен, има две деца. Ресорите за 
които ще отговаря Неджми Ахмед са:

Здравеопазване, образование 
и култура; Околна среда и води; 
Младежки дейности и спорт;Етнически 
и демографски въпроси; Гражданско 
общество и работа с неправителствения 
сектор; Труд и социална политика; 
Достъп до обществена информация.

   Приемен ден: всеки последен 
вторник на месеца от 14.00 ч.
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От 30 юни до 3 юли 2013 г. общински 
експерти от Котел, Севлиево, Разград и 
Вятово посетиха Община Гент, Белгия, в 
рамките на дейностите на MERI България. 
Там те се запознаха с практическото 
приложение на политиките за социална 
икономика, както и с работата на 
отделите, ангажирани с интеграцията, 
икономическото развитие и социалната 
икономика в гр. Гент. Работата 
на експертите от община Гент е 
фокусирана не върху определена 
група от населението, а е насочена към 
икономическото развитие и заетостта 
като цяло. Подкрепят се разнообразни 
инициативи, насочени към наемането 
на представители на уязвими групи – 
мигранти, трайно безработни, лица 
на възраст над 50 г. и т.н. Този подход 
е по-продуктивен от гледна точка 
на планиране на цялостни мерки за 
растеж. Планирането в община Гент е в 
рамките на управленската програма на 
кмета, която съвпада с мандата му от 6 

години. За тази програма се подготвя и 
6-годишен бюджет. Всеки отдел отчита 
своите ангажименти по тази програма. 
Няма разпиляване в множество взаимно 
повтарящи се документи. Добра 
практика от ГЕНТ: Социален ресторант 
НПО, осъществяващо дейности за 
подкрепа на социално уязвими групи. 
Предоставяната услуга е свързана 
с приготвяне и продажба на храна. 
Предлагат се две основни менюта, 
едното от които е вегетарианско. Цените 
за различните потребители са различни 
– например социално слабите лица 
заплащат по 2 евро за съответната меню, 
а останалите – по 8 евро. В ресторанта се 
наемат представители на уязвими групи 
– мигранти, трайно безработни, лица на 
възраст над 50 г., хора с увреждания и 
др. Всеки нает има наставник (ментор), 
който му помага да се адаптира и да 
работи по добре. Общината субсидира 
наемането на съответното лице, 
заетостта не е на пълен работен ден. На 

практика социалният ресторант работи 
като нормално търговско дружество, но 
не формира печалба – тя се реинвестира 
в социални дейности. За допълване 
на „губещата” дейност от социалния 
ресторант дейностите на НПО са 
диверсифицирани и допълнени с изцяло 
„печеливши”. Например магазин за 
стоки „втора употреба”. Стоките в този 
магазин са изцяло от дарения, на които се 
придава търговски вид, осъществява се 
съответната дезинфекция и се предлагат 
на клиентите. Дейността на социалния 
ресторант би могла да се адаптира и 
приложи в българските социални 
патронажи. Там където е възможно и 
има търсене на подобен вид услуга, 
биха могли да се предлагат съответните 
менюта на пазарни цени. Този подход 
би допринесъл за увеличаването на 
социалните контакти и включване 
на самотноживеещите хора. Добра 
практика от ГЕНТ: Социално предприятие 
НПО, което произвежда сувенири 
и различен вид стоки от отпадъчни и 
непотребни материали – траверси, стари 
греди и дъски, плакати и транспаранти от 
винил, стари щори, излезли от употреба 
столове от църквата, барабани от стари 
перални машини и др. Предприятието 
има дърводелска работилница, където 
ментор напътства представителите на 
целевите групи наети лица - мигранти, 
трайно безработни, лица на възраст 
над 50 г. и т.н. Предприятие умишлено 

работи с по-стари в технологично 
отношение машини, поради липсата на 
квалификация у наеманите безработни 
лица. Продукцията е ориентирана към 
градското и парково обзавеждане, 
градинско обзавеждане и сувенири. 
Около 160 000.евро от оборота на това 
социално предприятие се осигурява от 
община Гент в рамките на допустимите 
общ. поръчки за такъв тип доставки. 
Новата инициатива на предприятието 
са дървени саксии, които ще разделят 
заведенията в града. Цветята, които 
ще бъдат засадени в тях, са подправки. 
Mрежа за местна ефективна ромска 
интеграция (MЕРИ). Инициативата 
кметове и общини за максимални ползи 
за ромското включване от структурните 
фондове на Европейския съюз (MERI) 
има за цел да насърчава социалното 
включване и интеграцията на ромите 
чрез споделяне на най-добрите практики 
и обучение в европейските страни, 
както и чрез извеждане на преден 
план на постиженията на местно ниво. 
В допълнение, чрез изграждането на 
общински капацитет, MERI планира 
да привлече повече средства от ЕС на 
местно ниво. Идеята на мрежата е да 
се създаде място, на което местните 
власти да обменят техните програми по 
Ромското включване, да създаде място 
за самообучение и да промотира тази 
платформа между общините, които в 
крайна сметка прилагат националните 
стратегии за интеграция на ромите.

Представителите на  Котел, Севлиево, Разград и Вятово пред катедралата “Св. Бавон” 

Добри практики от община Гент -Белгия

новият губернатор на среща в котел
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На  31 юли в центъра на село Тича 
се състоя благотворителна вечеря 
ифтар.  Неин спонсор беше кметът 
на община Осман Гаази в Р. Турция. 
Миналата година същото мероприятие 
се проведе в село Филаретово. Подобни 
инициативи вече се превърнаха в 
традиция за Герлово.  Ифтар се дава от 
всеки мюсюлманин през месец Рамазан 
и е предназначена за бедни, немощни, 
слаби и лишени от възможности хора. 
Това е благотворителна вечеря, чрез 
която всеки мюсюлманин показва 
своята грижа към своите по-малки братя 
и сестри. Официални гости на вечерята 

бяха кмета на община Котел - Христо 
Киров, Мустафа Гюндар – кмет на община 
Осман Гаази, Мустафа Йостюрк – депутат 
от Партията на справедливостта и 
развитието, представители на общински 
институции от Република Турция. 

   По традиция първо беше направена 
полагащата се молитва, след което 
започна и празничния ифтар, който 
събра над 500 мюсюлмани от село Тича. 

   „Нека да Ви е честит месеца на 
празника Рамазан! Благодаря за 
присъствието на всички гости – Христо 
Киров – кмет на Котел, кметове и 
народни представители от община 
Бурса в Р. Турция. Миналата година 
ифтарът беше във Филаретово, а сега 
го организирахме във вашето село 
Тича. Вече от доста години в Герлово 
се провеждат подобни събития. Хората  
трябва да си помагат взаимно и нашата 

благотворителност е за всички вас. 
Всички знаете, че благотворителността 
е в името на справедливостта. Ние 
продължаваме с помощта за Герлово. 
Благодарим на кмета на общината, 
които помогна за организирането 
на това мероприятие. Благодаря и на 
останалите, които помогнаха всичко 
това да се случи! Въпреки, че идваме 
от далеч ние сме много радостни да 
ви видим и да сме сред вас!”, заяви 
един от организаторите Орхан ходжа.

     Гостите от Турция също се обърнаха 
към събралото се множество. Мустафа 
Гюндар – кмет на община Осман Гаази- 
Бурса припомни, че между хората в 
двете общини има братски и сърдечни 
чувства. „Поздравявам всички жители 
на село Тича и се радвам на това, 
което е направено. Шейсет процента 
от жителите на Бурса са изселници от 
балканските държави. От тези шейсет 
процента четиридесет са от България! 
Всички  живеем заедно и добре, имаме 
много щастливи дни. Ние сме тук по 
молба на тези хора, които са емигрирали 
от България. Месец Рамазан е много 
хубав, той носи и послания към всички 
нас – да сме братя, да сме всички заедно, 
да се обичаме, да има благоденствие. 
Всичко обаче се случва когато сме 
заедно! Именно поради тази причина и 
ние сме тук – за да бъдем с всички вас! 
Преди да дойдем в Тича сме дали ифтари 
в Гърция и Косово. Следващата седмица 
ще бъдем в Скопие. Обикаляйки тези 
места ние можем да споделяме своите 
чувства и мисли и наистина да бъдем 
заедно! И в Бурса организираме същите 
мероприятие. Искаме да се срещаме не 
само на този празник, а и през останалите 
месеци. Предаваме ви поздравите 
от жителите на Бурса. Нека тези 
щастливи моменти продължат и през 
следващите години! Нека предстоящите 
празници донесат мир, разбирателство 
и хармония межди всички нас!”

    Мустафа Йостюрк, който е депутат 
в турския парламент от партията не 
Ердоган разкри на какво се дължат 
топлите му чувства към българските 
мюсюлмани. „Скъпи дами и господа, 
скъпи братя и сестри! Хубавото на 
Рамазан е, че ни събира на едно място. 
Той ни кара да се събираме, опознаваме 
и споделяме чувствата си. Обръщам 
се към всички присъстващи и искам да 

благодаря на спонсора на събитието – 
кмета на община Осман Гаази. Аз съм 
един от вас, защото съм роден в град 
Джебел, област Кърджали. Там съм 
живял до четири годишна възраст и след 
това моето семейство се е изселило в 
Турция. Аз съм един мост между вас 
и Турция. Ние искаме хората, които 
са в България да бъдат пълноценни 
граждани. Искаме България да 
бъде силна държава и икономически 
стабилна. Искаме всички вие да бъдете 
сплотени и да си помагаме взаимно. 
Нека, ако имаме храна да си я споделяме 
със съседа! Ние помагаме с каквото 
можем на всички вас. Сигурен съм, че 
България ще се издигне и ще стане силна 
държава! В бъдеще също ще бъдем близо 
до вас и ще ви подаваме ръка. Вашите 
проблеми са и наши. Вашите нужди са 
и наши нужди. Ето защо и общините се 
побратимяват – организират се сборове, 
ифтари, строим чешми, ремонтираме 
храмове – за да има мост между 
нашите две държави. Миналата година 
направихме организация с няколко 
кмета и обиколихме селата около Бурса, 
организирайки подобни инициативи. 
След време станахме близки с хората 
и видяхме, че всичко, което се прави е 
положително и добро и това е причината 
да бъдем и тук. Нека всички, които 
са в нужда да оправят положението 
си, да споделят проблемите си и 
да има мир межди всички нас! Нося 
ви и поздрави от г-н Ердоган! Идвал 
съм много пъти в България, но не и 
в Тича! Виждам, че посрещате много 
топло и че всички сте добри хора!”

Вкусните гозби за ифтара бяха 

приготвени от известната готвачка 
Гюлбахар Севинч, дошла за събитието 
от Турция. Специално за читателите на 
в „Котленски край” тя сподели някой от 
своите рецепти и разкри, че истинската 
турска баклава трябва да се приготвя 
най-малко 10 дни. Ето и необходимите 
за направата й продукти: 2 пакета точени 
кори; 600-800 гр. орехови ядки; 200-250 
гр. масло. За сиропа се нужни: 500 гр. 
захар; 1 литър вода; 2 ванилии; сокът от 
1/4 лимон. Първо редим кори, след това 
ги намазваме с масло, редим отново 
кори, масло и орехи. След като свършим 

нарязваме баклавата. Заливаме с 
3-4 с.л. от разтопеното масло. Печем 
баклавата на 190-200 градуса. След като 
я изкараме от фурната се оставя на сухо 
и хладно, покрита с памучна кърпа за 
6-7 дни, за да изсъхне хубаво. За това 
време тя няма да се развали, а ще стане 
като сухар. На 6 или 7 ден се залива със 
сироп, който е приготвен от захарта, 
водата, ванилиите и сокът от 1/4 лимон. 
Разбира се дали сиропът е готов, когато 
капнем капка от него върху студена 
чиния. Капката се оставя да изстине и  
чинията се обръща на 90 градуса. Ако 
капката се разлее бавно, значи сиропът 
е готов. С горещия сироп заливаме 
баклавата. Час-два след сиропирането 
баклавата се завива с памучна кърпа 
и се оставя да престои 3 дни. „Накрая 
ви гарантирам, че резултатът ще 
е топяща се в устата баклава, която 
не е толкова сладка, че да те удари 
в главата, а е разкошна”, споделя 
Гюлбахар. Тя разкри и как приготвя 
тас кебап по турски. Необходимите 
продукти са: 4-5 патладжана; 1 кг 
телешко месо; 1супена купичка ориз; 2 
големи домата; 1 глава лук; 2 с.л. масло; 
черен пипер, сол. Месото се нарязва на 
малки кубчета и се сварява в подсолена 
вода, докато омекне. Отделяме чаша и 
половина бульон. Измиваме и обелваме 
патладжаните. След това те се нарязват 
на дълги ленти и се оставят да пуснат 
горчивия си сок, след което се пържат 
в горещо олио. Заливаме с гореща 
подсолена вода измития ориз и след 
10 мин го прецеждаме. Запържваме 
в горещо масло нарязания лук и 
прибавяме ориза. Поръсваме ги със сол 

и черен пипер и задушаваме ястието, 
като бъркаме около 4-5 мин. Обелваме 
доматите и ги нарязваме на едри парчета. 
Запържваме в масло месото, върху 
него слагаме доматите. Нареждаме 
патладжаните, като едната част 
повдигаме към стената на съда, а върху 
тях слагаме ориза. Прибавяме бульона 
и плътно затваряме с капак. Слагаме на 
слаб огън за 20-25 мин, докато набъбне 
оризът. След 15 мин. внимателно 
обръщаме ястието върху тортена чиния. 
Сервираме с лъжица кисело мляко 
към всяка порция и чаша бяло вино.

Винаги, когато влизам в дома 
Божий се изпълвам с духо-
вен възторг и с необикновено 
вълнение. Чувствам дълбока, 
силна и непоклатима право-
славна вяра, подобна на тази 
която са имали дедите и пра-

дедите в това село. Не буди ли 
необикновени чувства местни-
ят храм? Вярата прави човека 
щастлив на земята. Чрез нея 
ходим, а не чрез виждането! Тя 
е онази духовна сила, която ни 
подкрепя, насочва в правилна-

та посока и ни спасява. Това е 
причината винаги и навсякъде 
да благовествуваме тази един-
ствено спасителна вяра. Сякаш 
може да я сравним с обема на 
колоните в храма. Вижте какъв 
е той и как се поддържа покри-
ва чрез тях. Чрез нашата рели-
гия имаме  основата и можем 
да се усъвършенстваме, когато 
се доближаваме до Бог. Винаги 
и навсякъде ние трябва да оби-
чаме и пазим православието, 
което ни е възродило и което ще 
ни спаси, ако го опазим докрай. 
Света Великомъченица Марина 
е била мъченица за тази вяра! 
Светът не познава силата на  
вярата! Той не познава нейната 
утеха и сладост! Тези, които са 
я почувствали и са я изживе-
ли знаят в какво са повярвали 
и не отстъпват от него. Света 
Марина оставя прекрасен при-
мер за всички вярващи, защото 
тя докрай изпълнява своя дълг.  

   Вече има традиция и оби-
чай последната събота на месец 
юли да се провежда събор и 
да се отслужи литургия в село 
Медвен. Да благодарим на 

Бог, че тези мъченици са наши 
покровители, защото техните 
молитви са чути! Трябва да се 
знае, че Медвен е било едно от 
водещите села в България. От 
него са излезли много свеще-
ници. В миналото котленския 
край е бил известен със своето 
твърдо православно изповед-
ничество, култура и познание. 
Всички знаем какви духовни 
великани са родени в Котел! 
Те са просвещавали народа и 
са го ръководили. Ние тряб-
ва да продължим делото им в 
духовната област. Всички виж-
даме, че днес съблазнителите 
и тези, които искат да ни откло-
нят са много. Наскоро слушах 
прогноза по новините, която 
предвещава торнадо, навод-
нения и глад по земята, ако 
ледът от Антарктида се разто-
пи. Това ни напомня, че трябва 
да се осъзнаем и откажем от 
греха. Трябва да обикнем пра-
вдата и доброто, защото само 
по този начин ние можем да 
избегнем божието наказание. 

   Бъдете благословени и 
пазете нашата вяра. Молете 

се на Бог, защо ние сме силни 
чрез вашата вяра, а вие чрез 
нашето благословение!

   Редактори  
в-к “Котленски край”

инж. Валентин Русев 
Недко Косев

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

Благотворителен ифтар-вечеря гости 
над 500 души в центъра на с. тича

Дядо Владика служи в храм “света Марина”
за събора на село Медвен

Майстор-кулинар Гюлбахар Севинч и жени от с. Тича
по време на приготовлението на гозбите за ифтара

Петър Бъчваров - УТИ
се черкува в Медвен



традиционен събор на с. Медвен
По традиция всяка година в 

последната събота на месец 
юли се провежда съборът на 
село Медвен. И този път мед-
венци и гостите на селото 
изпълниха селския мегдан, 
преливайки се в атмосфера 
на българска музика и танци. 
Специалният гост на събитието 
Ути Бъчваров, чиито корени са 
от Медвен, стана водещ на про-
грамата, включваща спортни 
игри и културни мероприятия. 
Проведоха се състезания в раз-
лични дисциплини: надпиване 
с бира, теглене на въже, над-
бягване с яйце, скокове с чувал 
и др. Събралите се за празника 
имаха възможност да посетят 
и фотоизложбата на любителя 
фотограф Петър Хубеков. 

Направи впечатление фактът, 
че имаше много деца, мла-
дежи и хора, които се бяха 
завърнали дори от чужбина, 

за да си припомнят  родови-
те корени в дните на събора. 
Организаторите на този праз-
ник  видимо не бяха пожалили 
сили и средства, за да  оста-
не той не само запомнящ се, 
но и да бъде предпоставка за 
още по-големи очаквания през 
следващата година. Трябва да 
се отбележи, че веселието пре-
мина под звуците на българ-
ски хора и популярни народни 
песни - нещо което все по-рядко 
може да се види и чуе на други 
събори, заливани от родна и 
чуждоезична пошла чалга.

Сливенският митропо-
лит Иоаникий, архимандрит 
Димитрий, свещеноиконом 
Димитър от Котел, свещеник 
Петър от Несебър и свеще-
ник Ромил от Айтос отслужи-
ха Празнична Света литургия 
за здраве на жителите на село 
Медвен.
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фото акценти ot медвен

За втори път Петър Петров спечели 
в състезанието по надпиване с бира


