
Заловиха крадеца на 120 000 лв. 
и 0,5 кг. златни бижута от дома  на 
общинския съветник-бизнесмен 
от Котел Васил Василев. Според 
официалната информация от 
националния пресцентър на МВР в 
София: “Работата на криминалистите 
започнала след подаден в полицията 
сигнал за извършена крупна кражба 
от дома на 38-годишен мъж от Котел. 
В жилището му било проникнато 

на 27 юни, около 20.00 часа, след 
срязване на комарник на отворен 
прозорец. Откраднати били златни 
накити с тегло 500 грама и сумата от 
120 000 лева. В хода на проведените 
под ръководството на прокуратурата 
оперативно-следствени действия 
полицейските служители установили 
и задържали извършителя – 28 
годишният С.А., криминално проявен 
за кражба. Разследващите изяснили, 

че мъжът прибрал откраднатите 
вещи в раница, която по-късно 
заровил в гориста местност, на 20 км. 
извън Котел. Той направил пълни 
самопризнания пред криминалистите 
за стореното. Открити и иззети са 
цялото количество злато и над 90 000 
лева. Останалата част от парите С.А. 
проиграл на хазарт.На задържания е 
повдигнато обвинение за извършеното 
престъпление. 

Отмина 1-ви юни – Денят на детето. 
За стотици малчугани започна едно 
безгрижно лято, посветено на игри, 
веселие и забава. Общественото вни-
мание съвсем наскоро беше привлече-
но от няколко нелепи инциденти, пре-
дизвикали смъртта на деца. Улицата 
си остава опасна среда за човека, но 
за беззащитните малки деца тя често 

е и лобно място. Темата на днешния 
репортаж не е свързана с безопасност-
та на движението и определено ниска-
та култура на нас – водачите на МПС. 
Разглежданата тема не е и обект на 
проверка в какво състояние и дали 
са безопасни спортните съоръжения в 
училищните дворове или специализи-
раните уреди за игра на обособените 

за това детски паркове и площадки. 
Уважаеми читатели, този репортаж е 
закъснял, но се надяваме да е все пак 
навременен, след като слава Богу все 
още няма фатален инцидент. Сега, осо-
бено след случая в село Копривлен, 
община Хаджидимитрово, където на 
20 май 10-годишнтия Ангел Капсъзов 
загина ударен от ток . 
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Внимание! Все още из Котел в засада дебнат 
животоопасни електрически табла убийци

Общ. Котел започна СМР 
по проект за енергийна 

ефективност в общинската 
образователна система 

котленската полиция разкри обира на 
века в котел: 120 бона и 0,5 кг. злато
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“Който ръка срещу 
циганите вдига, далеч 

не стига!” Бойчо  Бойдев 
гневен на НФСБ - Котел 

Християни и мюсюлмани 
дадоха курбан в памет на 
жертвите на катастрофи 

от село Тича

Сливенският митрополит  
Иоаникий служи в Котел 
за храмовия   празник на                                        

“Св. Св. Петър и Павел”
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Немедлено и безкомпромисно 
трябва да се обърне внимание на 
проблема в град Котел. Проблем, 
който по чудо  все още не е пред-
поставка за инцидент с фатален 
край. На територията на града 
ни, потънали в ръжда и неугле-
ден вид , дремят в засада елек-
трически табла – потенциални 
убийци. Занемарени в поддръж-
ката си от страна на собствени-
ка им, таблата пълни с голи и 
неизолирани електрически шини 
и жици, цъкат като бомби със 
закъснител, броейки в обратна 
посока изтичащото време на все-
общото безхаберие, граничещо 
с престъпна нехайност. От сним-
ките е очеизваждащо, че про-
блемът не е от вчера, дори не е 
от година! Нима тези разпреде-
лителни ел. табла в този дълъг 
период от време не са обект на 
обслужване, експлоатация или 
вид профилактика? Дали ава-
рийните или ремонтни дейности 
биват свеждани само до разре-
шаването на конкретен проблем, 
но затварянето, заключването и 
осигуряването на безопасност-
та на самото табло е дейност 
без развитие? Не беше толкова 
отдавна, когато и на площада в 
Котел скочихме срещу високите 
сметки за ток. Надменно в своя 
защита ЕРП-тата заобясняваха 
как едни милиони са похарчени 
в инвестиции за инфраструктура 
и съоръжения. Да ме извиняват, 
но тези табла, обект на днеш-
ния репортаж, са ми набори, че 
дори са и по-възрастни от мен, 
а тези новите за електромери-
те, чиито пластмасови врати са 
изпотрошени, зеещи за любопит-
ните детски ръце по-добре да не 
ги бяхте слагали. След като и тях 
не поддържате в безопасност за 
експлоатация! Неизбежно случа-
ят и проблемът са функция на 
човешки фактор. Някой не си е 
свършил работата. Някой с ван-

далски действия е увредил чужда 
собственост, създавайки пред-
поставка за възникване на тра-
гичен инцидент. Някой не е проя-
вил административни и ръковод-
ни задължения, вменени му по 
смисъла на длъжност и договор. 
Някой, ВСИЧКИ НИЕ ежеднев-
но минаваме и се правим, че не 
виждаме тези скрити убийци. 
Казваме си, че не е наша работа, 
че не ме засяга, че друг ще се 
обади и вземе мерки. НЯКОЙ, ТА 
НАКРАЯ НИКОЙ, до деня в който 
ПАЗИ БОЖЕ дете или безразсъ-
ден възрастен се изпържи в хват-
ката на тока, та тогава започнем 
да се вайкаме и търсим начин 
как да върнем времето назад.

Призоваваме незабавно и 
неотложно, собствениците 
на тези ел. табла да направят 
необходимото те да бъдат 
приведени в безопасен вид 
и режим на експлоатация. 
Уверявам Ви, че това са само 
част от таблата в град Котел. 
Представям си каква е ситуацията 
по селата! Нищо лично към 
работещите в EVN, които знаем 
че са претоварени с работа и 
отговарят за всички населени 
места в общината, но господа, 
човешкият живот е без цена и 
няма как неговата наличност да 
бъде експеримент на променливи 
величини в теория на вероятност, 
където ще се надяваме или 
залагаме дали някой няма да 
пипне, или бръкне в зеещото с 
голи жици ел. табло. Скромното 
ми гражданско мнение счита, 
че случаят не търпи отлагане 
и трябва да сме благодарни 
на Бога, че до момента е 
опазил всички Ни от инцидент!

Нямаме доверие към 
допусналите тези безобразия! 
Не вярваме на обещания и тежка 
бюрокрация по схеми, свързани 
с подаването на сигнали до 
Пловдив, Сливен, пресцентрове, 

а може би и до луната. Вярваме 
в органи като прокуратурата, 
където  официално като 
граждани, с приложен материал,  
подадохме сигнал. А докато 
някой вземе мерки-родители, 
направете необходимото 
децата Ви да разберат, че тези 
табла са опасни, за да има 
по улиците на Котел детски 
смях, а не почернени къщи.

Повече от 2 седмици след 
подаването на сигнала ни до 
Районна прокуратура-Котел и 
издаването на постановлението 
от  прокурор Т. Цончева,  4 табла 
в изключително окаян вид  бяха 
подменени от служители на 

EVN    с    чисто      нови.   Два от 
разпределителните  шкафове са 
и предмет на самият репортаж 
и сигнал до прокуратурата.  Не 
може да се подмине факта, че 
новите табла от PVC са изцяло 
отговарящи на съвременните 
стандарти за безопастност  
ергонимичност и дизайн.

Уважаеми  читатели, 
отнесено към края на месец 
юли-техологочното време 
за обработка и предпечат на 
текущия брой, дейност свързана  
с  подмяна на  други  електрически   
табла с нови в града не се 
забелязва. Дори гражданите 
започнаха да коментират: 
“Много    шум   за     нищо,

смениха някое друго 
табло, колкото да замажат 
положението и с това си 
останаха”.  Направихме си труда 
преди приключването на броя 
да проверим в действителност 
дали в течение на времето 
не са ремонтирани и табла в 
други улици, включително и  
такива които не са били обект 
на репортажа и сигнала до 
прокуратурата. За съжаление 
установихме,че  ремонтите са 
сведени до онези 4 шкафа, а 
нарочната тематична обиколка 

разкри още десетки неуредици 
свързани с изключително    
опасни и необезопасени 
съоръжения чието  поправяне  не 
би трябвало да търпи отлагане.

В заключение трябва да бъде 

припомнен  и един изключително 
тъжен факт от 90-те години на 
миналия век. От подобно табло-
убиец  в нелеп инцидент свързан 
с детско любопитство своята 
гибел намери дете от Котел.
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   Той е поет, журналист, художник-
карикатурист. Роден е на 14 юли 1933 
година в село Кипилово. Гимназия 
завършва в Сливен, а в Софийския 
университет „Свети Климент Охридски”- 
специалност журналистика.

   Работил е в местни и централни 
вестници, а над 30 години – в Българска 
телеграфна агенция (БТА), където 
е бил репортер, главен редактор, 
кореспондент в Москва и Будапеща.

   Автор е на 12 книги с лирични и 
сатирични стихотворения, епиграми, 
хумористични разкази и фейлетони, 
както и на документалната книга 
„Бетеански дни и нощи”, посветена на  
стогодишнината на БТА.

   Уредил е шест самостоятелни 
изложби и е редовен участник 

в Националната изложба на 
карикатурата. Многобройните си 
карикатури и дружески шаржове 
подписва с псевдонима Мортус. Под този 
псевдоним той е създал и изографисал 
образа на мастития народен поет 
Трендафил Акациев през далечната 
1954 година.

   Георги Ведроденски е заместник-
председател на земляческото 
сдружение „Котленски край” в София, 
бил е член на секретариата на Съюза на 
българските журналисти, председател 
на журналистическото дружество 
в БТА, главен секретар на Съюза на 
независимите български писатели.

   Освен в СБЖ членува в съюза на 
българските писатели и в Съюза на 
българските художници. Награждаван 

е в литературни и художествени 
конкурси. Носител е на орден „Св. Св. 
Кирил и Методий” – първа степен и на 
почетния знак на СБЖ „Златно перо”.

     На многая лета, жив и ЗДРАВ!!!

Вълшебство
В очите ти зелени свети пролет.
В зелено кипват чувства и поля.
И нежно все за нещо ще те молят
мъже и нощи. Ще мълвят: -Ела!

На любовта задъханата птица
над теб в най-дълъг полет прелетя,
че знае птицата – предела ти си
на българската женска красота.

Вълшебнице, на твойте гладки длани
полагам с обич тези стихове,
че даже сетна грешница да станеш
ще си останеш ти без грехове!
                                                     
                                          Г. Ведроденски

нашият съгражданин георги ведроденски 
празнува 80-годишен юбилей

Преди сигнала до РП. Преди сигнала до РП.



бойчо бойдев: "който ръка срещу циганите вдига, далеч не стига" позиция
  Като дългогодишен 

общественик, който следи 
пресата в България и в частност 
в. „Котленски край”, в който 
съм участвал дълги години 
като дописник, съм възмутен от 
изказването на журналистката 
от телевизия СКАТ Ваня 
Чечева. Не й прави чест да 
говори за ромското население, 
без да познава проблемите 
му. Това ме накара и аз да 
взема отношение. Дори през 
фашистко време не е било 
позволено да се говори така за 
циганите. Това важи особено 
много за Котел, където винаги 
сме съжителствали с българите 
в много добра обстановка. 
По време на фашизма имаше 
инсталирана картечница до 
училището, с която искаха да 
ни изтребват. Това ли иска 
госпожата, която смятам, че не 
е възпитана като журналист? 

Изказване на кандидата 
за народен предтавител от 
НФСБ Ваня Чечева по време 
на предизборна среща в Котел 
(30.04.2013 г.), публикувано в 
брой 5 на в-к “Котленски край”:

“НФСБ има ясна програма как 
да се справим с циганите. Боли 
ме сърцето, че котленският 
регион се циганизира. СЕМ 
сметна, че циганизация е 
мръсна дума и че чрез нея 
може да ни осъди, но как по 
друг начин може да се говори 
по този въпрос? Кажете ни, 
ако българско дете роди на 
13 години, какво ще се случи? 
Момчето, което е извършило 
блудството с нея ще бъде в 
затвора. Под прикритието на 
толерантността на циганите 
им е позволено да правят това. 
Защото уж било традиция. 
Каква традиция? Това е 
престъпление по действащите 
закони в нашата държава.  
Предполагам и съм сигурна, че 
тук има много цигани, които 
живеят в незаконни постройки 
– заплюват си едно място и 
започват да градят. НФСБ може 
да се справи с този проблем. 
Ще съборим къщите им. Какво 
като са цигани? Тези постройки 
не отговарят на Закона за 
устройство на територията, те 
са опасни за живота и здраве 
на хората, които живеят в тях, 
затова облечени със законови 
правила ние можем да ги 
съборим. Според Закона за 
устройство на територията, 
сграда, която пречи на живота 
и здравето на обитаващите я, 
трябва да бъде съборена. 

   Знаете ли колко получава 
на месец една самотна майка 
циганка? Докарва си към 
1000 – 1500 лв. Ако една 15-16 
годишна майка има три деца, 
тя се води самотен родител и 
получава детски за всичките 
си отрочета. Нейната майка 
също получава детски, защото 
тя няма 18 години. Различни 
ромски псевдоорганизации 
я подпомагат, дават й се и 
енергийни помощи. Колко 
получава една българка? НФСБ 
ще толерира българската майка 
-  висшистка. На тази циганка, 
която има повече от две деца, 
ще бъдат спирани надбавките 

за трето дете. Ако роди 
четвърто ще се спрат помощите 
за всички. Някой може да каже, 
че това е дискриминация. Не е! 

ще се толерират тези български 
семейства, които са образовани, 
които са висшисти, тези които 
могат да раждат едни здрави и 
умни деца. Може да попитате 
къде ще настаним циганите, 
когато им съборим къщите. 
Ще се избере едно общинско 
или държавно място и там ще 
живеят във фургони с обща 
баня и тоалетна. Може да звучи 
доста дискриминационно, но не 
е. Tакива са бежанските лагери, 
така живеят индианците в 
резерватите. Тези хора могат 
да се впрегнат и да правят 
сувенири. Естествено могат 
и да бъдат туристическа 
дестинация и държавата да 
печели от тях. По този начин те 
ще бъдат полезни и държавата 
ще печели от тях. НФСБ не 
толерира хората, които са 
паразити в нашата страна, нека 
всички да имат еднакви права 
и законите да важат за всеки. 
Който иска да се интегрира и 
да спазва тези закони е добре 
дошъл при нас. Ние не мразим 
нито турците, нито циганите, 
нито другите етноси. Ние не 
искаме през 2050г. да бъдем 
една екзотично малцинство. 
Искаме България тук, сега и 
веднага!”   

Бойчо Бойдев: “Това, че 
говори за „циганизация” 
показва, че не познава 
проблемите на дадения 
град. Ние смятаме, че 
котленските роми са известни 
на цяла България със своята 
интелигентност, образование 
и знание на българския език 
- още от малки децата ни 
говорят дори в къщите си 
на български. Проблемите, 
които поставя Ваня Чечева са 
много националистически и не 
толерират взаимоотношенията 
между хората. Интеграцията 
между българи, роми, турци 
и каракачани в Котел е много 
добра. Ние нямаме никакво 
неразбирателство, особено с 
българите, с които живеем от 
дълги години.

   Госпожата говори за 
проблема с „циганизацията”, 
който е много грозен. Тя 
смята, че в града ни ще изчезне 
българското население. 
Основният проблем тук е 
безработицата. Не получихме 
нищо от приватизацията. В 
предприятията работиха около 
1000-1500 човека, имахме и 
много добра инфраструктура. 
Гордеехме се с нашите 
ударници и работихме за 
тяхното трудоустрояване. Сега 
всеки се бори за работно място. 

   Друг проблем, които тя 
поставя е за раждаемостта. 
В Котел тя става обратно 
п р о п о р ц и о н а л н а  н а 
и н т е л е к т у а л н о т о  и 
образователното ниво на 
хората. При по-учените 
раждаемостта е по-малка, 
защото те разбират, че трябва 
да възпитават децата си. По 
времето на социализма ние 
имахме частични успехи в 
своя бит, но съществуваха 
някои бариери в духовното 
ни развитие и не можехме да 
повишаваме много своето 
образование. 

   Ваня Чечева иска да поставя 
граници на раждаемостта. Още 
малко и ще каже, че мъжете 
трябва да се кастрират. Парите, 
които се дават за детски не 
могат да решат икономическите 
проблеми на едно семейство, 
особено в тази криза. Ние не сме 
ли граждани на тази държава, 
че жените и децата ни трябва 
да бъдат дискриминирани? Аз 
смятам, че това е жива сила, 
която е нужна на страната 
ни за по-нататъшното нейно 
развитие. 

   Позволете ми да цитирам 
това, което ми направи силно 
впечатление в изказването: 
„На тази циганка, която има 
повече от две деца да бъдат 
спирани добавките за трето 
дете, ако роди четвърто ще 
бъдат спрени помощите за 
всички. Някой може да каже, 
че това е дискриминация. 
Не е! Ще се толерират тези 
български семейства, които са 
образовани, които се висшисти 
– тези които могат да раждат 
здрави и умни деца”.

   Излиза, че ние не можем 
да раждаме умни и здрави 
деца! Циганските деца са много 
по-здрави! 

   Тя говори и за събаряне на 
ромските къщи. Никой до този 
момент не е посмял да направи 
подобно нещо. Смятам, че с 
това отношение няма да може 
да събере електорат, който да 
я подкрепи. Циганите живеят 
в гета, защото са игнорирани 
и изхвърлени от обществата. 
Ние се чувстваме по-сигурни, 
когато сме повече на едно 
място. При нас чувството за 
самосъхранение е развито 
по-силно. Интегрираме се 
по-трудно. Това става, когато 
наши хора започнат да се женят 
за българки. Ние доброволни 
си сменихме имената през 
60-те години и избрахме най-

хубавите български имена. Как 
може да се събори квартала? 
Той е красота през нощта – на 
90% електрифициран, къщите 
са с тухли, ремонтирани и 
обзаведени. 

   Прави ми впечатление, че ние 
сме щели да ставаме атракция 
за посетителите! Може 
обаче и да сме положителен 
пример как живеем в Котел. 
Черногледството у някой, 
които не искат да отразят 
положителното може да 
изиграе лоша шега за цялата 
страна. Изобщо не мога 
да си представя ромите от 
града в резерват. Те не биха 
стояли там и минута. Как 

може да се затвори волния 
цигански характер, който 
е отразен от всички велики 
писатели и композитори? 
Ние възприемаме всички 
български обичаи и традиции 
с удоволствие. Ако госпожата 
беше срещнала един циганин, 
особено в любовта, тя щеше да 
се откаже от думите си. Ние сме 
нежни и елегантни. 

   В момента държавата не 
е в състояние да разреши 
ромския проблем. Тя не може 
да си позволи да построи 
къщи за всички нас. Колко 
години се борихме да влезем 
в регулационния план! Тези 

къщи не пречат на никого. Те 
са поддържани и това говори 
за друго отношение. В Котел 
ние сме много чувствително 
по тези въпроси. Знаем си и 
своето минало и се гордеем с 
него. Тук са родени светилата 
на българската история! Ние 
живеем с това самочувствие! 
Смятам, че Хайтов не би 
се гордял с мотото, което 
използват в телевизия СКАТ. Те 
си мислят, че могат да оправят 
всичко, без да познават 
проблемите. 

   Възмутен съм от това, 
което прочетох и съжалявам, 
че не присъствах на срещата! 
Купували гласовете на 
ромите… Ние ли даваме 
парите? Защо да не взимаме 
това, с което ни черпят? Това 
са нашите пари. Всеки един 
глас носи средства за дадената 
партия. Нека госпожата да има 
предвид, че сме барометър за 
всяка партия. Не гласувахме на 
референдума за енергетиката, 
защото разбрахме, че нищо 
няма да излезе от тази работа. 
Съжалявам, че се насажда такъв 
антагонизъм, между отделните 
етноси. До този момент не съм 
срещал такъв нагъл и грозен 
език по отношение на ромите, 
въпреки многобройните ми 
срещи. Как може да се претопи 
българската нация, която е 
живяла пет века под турско 
робство и е излязла от тях 
здрава и читава? Българската 
нация е водеща и ние вървим 
с нея, защото е прогресивна и 
добра, тази от която се учим.

  Само фашистки елементи 
могат да говорят, че българите 
ще се претопят. Това не може 

да стане! Ние сме етнос в 
държавата. Хитлер също е 
започнал престъпленията 
си с ромите, но не е успял в 
политическото си развитие! 
С подобни приказки тези 
хора целят само да влязат 
в парламента, но няма да 
успеят. Българите са добри и 
толерантни. 

   С ромския етнос се заиграват 
такива  като телевизия СКАТ 
и донякъде Волен Сидеров. 
Волен обаче се промени и вече 
не говори по този начин и това 
ми харесва. Допадат ми и някои 
негови идеи в програмата му. 

   Който ръка срещу циганите 
вдига, далеч не стига!!!
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Ромският общественик 
Бойчо Бойдев, в “атака”  

срещу националистите от 
НФСБ.

Ваня Чечева по време на предизборна среща в Котел.

карикатура: Иван Кутузов



Ексклузивно, само пред в. 
„Котленски край” потърпевши-
ят общински съветник и бизнес-
мен – котленеца Васил Василев 
разказа подробности около 
дръзката кражба. Запознати в 
детайли със случая, подсказ-
ват с жокер, че крадецът е в 

известен смисъл  обект на неот-
давнашна публикация в нашия 
вестник, когато при друга 
кражба 28 -годишен извърши-
тел, става известен с умения 
свързани с източни бойни изку-
ства. Обирджията 2 седмици 
след удара, по чудо оцеля в 
зверска катастрофа с личното 
си „Ауди“, а неговият спътник 
и братовчед все още се възста-
новява след няколкото тежки . 
Според официалната информа-
ция от Националния пресцен-
тър на МВР в София: “28-годи-
шен мъж откраднал 500 грама 
златни накити и 120 000 лева. 
Работата на криминалисти-
те започнала след подаден в 
полицията сигнал за извърше-
на крупна кражба от дома на 
38-годишен мъж от Котел. В 
жилището му било проникнато 
на 27 юни, около 20.00 часа, 
след срязване на комарник на 
отворен прозорец. Откраднати 
били златни накити с тегло 500 
грама и сумата от 120 000 лева.

В хода на проведените под 
ръководството на прокурату-
рата оперативно-следствени 
действия полицейските служи-
тели установили и задържали 
извършителя – 28 годишният 
С.А., криминално проявен за 
кражба. Разследващите изясни-
ли, че мъжът прибрал открад-
натите вещи в раница, която 
по-късно заровил в гориста 
местност, на 20 км. извън Котел. 
Той направил пълни самоприз-
нания пред криминалистите за 
стореното. Открити и иззети са 
цялото количество злато и над 
90 000 лева. Останалата част от 
парите С.А. проиграл на хазарт.
На задържания е повдигнато 
обвинение за извършеното 
престъпление. Работата по слу-
чая продължава”.

   Специално за читателите на 
„Котленски край” потърпевши-
ят Васил Василев разказа под-
робности около дръзкия обир.

  - На 27-ми юни в град Котел се 
разнесе мълвата, че във вашия 
дом е направен дързък обир и 
е изчезнала солидна сума пари 

и злато под формата на бижута. 
Какво можем да кажем по този 
случай след като измина почти 
месец?

- На 27-ми юни, между 6,30 и 
7,00 часа в дома ми влиза кра-
дец. Той срязва комарника на 
прозореца и взима оборотните 

ми средства и златото, което 
притежавам откакто съм се 
оженил. То е купувано накит по 
накит всяка година. На 19 юли 
от полицията ми съобщиха, че 
е намерен извършителя, но не 
мога да кажа името му, защото 
все още се води разследване по 
случая. 

- В града се говореше, че в 
деня на обира ваш бизнес парт-
ньор от Италия е дошъл да 
закупи стока от Вас и затова 
в дома си сте държали такава 
голяма сума.

- Сумата, която съм получил 
ми беше дадена предната сед-
мица. Аз обаче съм бил следен 
от месец април. Разследващите 
потвърдиха тази информация. 
Бил съм наблюдавам всеки ден 
– кога излизам, кога жена ми 
е на работа, къде ходи майка 
ми, баща ми и сина ми. Цялата 
махала знае, че развивам биз-
нес и че идва такъв мой парт-
ньор. Искам да подчертая, че 
крадецът е от Котел и в момен-
та е пуснат на свобода след 
заплащането на парична гаран-
ция. Даже с него се виждаме на 
улицата. 

- Как се случи така, че в толко-
ва ранен час къщата е празна и 
няма кой да забележи проник-
ването в нея?

- Вече споменах, че съм сле-
ден още от април месец. По 
това време аз съм в предприя-
тието ми, майка ми е на щанда 
в магазина, заедно с жена ми. 
Той се е възползвал от този 
момент и е влязъл в дома ми. 
Промъкнал се е през необита-
емата къща от западна страна 
и е използвал една примитив-
на стълба, която стои в двора 
ми. Качва се на втория етаж, 
където срязва комарника на 
прозореца и намира парите и 
ценностите ми. 

- Спекулира се, че това е ваш 
много близък човек, който знае 
къде си държите ценностите. 

- Извършителят не ни е бли-
зък човек. Аз не съм се вардил 
от никого и дори пред външ-
ни лица съм казвал, че отивам 
да взема пари от спалнята. 

Сам съм казвал къде ги държа. 
Мислех, че няма такива хора, 
които да искат да ме ограбят. 
Информацията може да е изля-
зла и от самия мен!

- Спрягат се уникални цифри 
по отношение на откраднатата 
сума. Ще я споделите ли с нас?

- Сумата е над 100 хиляди 
лева и 400 грама злато. Всичко 
е документирано – имам попъл-
нени декларации за произхода 
на парите. Не ме е страх да 
кажа какво откраднаха! 

- Защо обирът се случва 
посред бял ден, когато някой от 
съседите може да види извър-
шителя, а не вечерта, докато 
всички спят?

- Това е обикновен крадец. 
Вечерта аз спя там, където 
държа парите, а през деня ме 
няма и жената оставя прозоре-
ца отворен. 

- Ако не бяхте оставили този 
прозорец отворен дали краж-
бата можеше да се осъществи?

- Нямаше да има кражба! Този 
човек ни е следил не един и два 
дена, чакал и по два-три часа, 
за да види кога ще бъде отво-
рен прозореца. 

- Много хора коментираха, 
че е участвала престъпна група 
с повече от три лица, които 
персонално са следели всеки 
член от вашето семейство. 
Предполагаше се, че са имали и 
сериозно комуникационно обо-
рудване. Отпада ли тази вер-
сия?

- В момента все още има раз-
следване. Този човек си поема 
сам вината. Така съм инфор-
миран от органите на реда. Не 
отхвърлям и варианта да не е 
бил сам. Възможно е да поема 
сам вината, за да запази оста-
налите от групата. 

- Вярно ли е, че около четири-
десет човека от вашето обкръ-
жение са били разпитани и са 
им снети отпечатъци?

- Това не отговаря на истина-
та. Разпитали са около десет 
човека, за да видят ще се полу-
чи ли информация отнякъ-
де. Благодаря на тези, които 
са съдействали, за да може 
органите на реда да разнищят 
случая!  Смятам, че в Котел 
имаме полиция, защото се 
справи много добре, особено 
тези от криминалния сектор. 
Благодаря и на патрулните 
полицаи, защото съм ги вдигал 
посред нощ, за да следят някои, 
които подозирам. Благодарен 
съм, че в града ни има полиция, 
която си върши работата!

- Имаше ли момент, когото да 
сте отписали откраднатото?

- Нямаше такива моменти! 
Успокоявахме се взаимно. Ние 
сме преминали през много пре-
междия, като някои са били по-
големи от тази кражба – напри-
мер когато почина брат ми. В 
семейството имахте доверие на 
полицията, защото всеки ден 
казваха, че се напредва в раз-
следването. 

- Споменахте, че извършите-
лят е мъж от Котел. Как тряб-
ва да говорим за него – като 
заподозрян или вече доказан 
извършител?

- Като за вече доказан извър-
шител! Видях с очите си бижу-
тата и парите, които са доказа-
телство, че той ги е откраднал. 

- Похарчено ли е нещо от 
парите?

- Липсват около 20 хиляди 

лева, но всички бижута са нали-
це. Дори тези дни ще си получа 
нещата. 

- Защо извършителят е на сво-
бода? 

- Не разбирам от закони. 
Полицията си ги знае и те могат 
да кажат кога ще бъде затво-
рен. Все пак се учудвам, че 
лицето е на свобода и е в града. 

- Криминално проявен ли е 
извършителят през годините?

- Криминално проявен е и 
то в близките четири месеца. 
Има условна присъда. Той не е 
рецидивист, а нормален човек - 
разсъждава нормално, но иска 
да живее по-охолно, без да се 
труди. 

- Изненадахте ли се, когато 
разбрахте кой е извършител на 
обира?

- Не се изненадах, защото още 
5-6 дена след грабежа бяхме 
убедени, че той го е направил, 
но нямахме доказателства. 
Държахме се така, все едно не 
знаем нищо. 

- През този период заподозря-
ното лице в Котел ли беше?

- Беше в града. Държеше се 

нормално и дори изпращаше 
хора в моя магазин, които да 
му купуват цигари. Една вечер 
даже се засякохме лице в лице. 
Държеше се така, все едно не 
ме вижда. Усетих, че се държи 
гузно и това затвърди убежде-
нията ми. 

- Социалният статус на това 
лице промени ли се?

- Не се е променял. Той не 
показваше, че разполага с 
пари. Въпреки това е похарчил 
20 хиляди лева.

- Надявате ли се, че тези пари 
ще бъдат възстановени?

- Аз ще заведа граждански 
иск и ще водя дело срещу него. 
Имам адвокати, които ще под-
готвят всичко. Нямам намере-
ние да стигам до споразумение 
с него. Искам да има ред, защо-
то днес съм аз, а утре може 
да бъде някой друг. Законите 
трябва да се спазват! Има и 
други кражби в града. Готов 
съм да съберем и пари за каме-
ри, които ще помагат за реда. 

- Казали сте, че ако разслед-
ването завърши благополучно 
ще направите солидно дарение 
на полицията. Вярно ли е това?

- Да, казах подобно нещо и 
не си отричам думите. Когато 
влязох в полицията видях, че 
хората си вършат работата, но 
нямат удобства. Дори вратата 
на разследващия полицай не 
можеше да се затвори. Стените 
бяха захабени, бюрата счупе-
ни…

- Мисля, че новият министър 
забрани да се правят дарения?

- Няма да е дарение. Аз ще 
купя три врати и ще отида да 
ги поставя. Ще купя и 20 ква-
драта ламинат, който ще бъде 
поставен от майстори. Това 
не е дарение, а подпомагане! 
Просто ще подпомогна сграде-
ния фонд. 

- Много хора в града обвър-
заха тази кражба със старта 
на семейния ви бизнес? Защо 
имаше такива слухове?

- Това не е вярно! Говорите за 

прословутото злато в боба. Ако 
бях намерил подобно имане 
нямаше да си лягам в три и да 
ставам в седем часа. Всички в 
у нас спят по два-три часа и 
работим, за да си изказваме 
прехраната. Тези средства са  
от работа, а не от намиране на 
някакво злато. Който иска да ни 
вярва, но аз казвам това с чиста 
съвест! 

- Направи ли ви впечатление, 
че доста хора нескрито зло-
радстваха, че сте споходени от 
подобно посегателство?

-  Всички имат душмани и про-
блеми! Помагал съм на много 
хора. Дори имат и да ми връщат 
пари. Винаги добрия изкарват 
лош!

- Твърди се, че вие определя-
те ниските цени за изкупуване 
на гъбите в града. Вярно ли е 
това?

- Тази година не съм купил 
гъби от нито един тукашен 
берач! Всеки може да твърди 
каквото си иска. Нека някой от 
града да каже, че това лято съм 
вземал гъби от него. Аз създа-
вам работа всяка вечер на 30 

човека и им плащам веднага. 
- На кого искате да благодари-

те за разкриването на случая?

- Искам да благодаря на 
началника на РУП-Котел, на 
Антон, Тошко и Диамандиев. 
Ще напиша и благодарствено 
писмо до София. Не мога да им 
мина път на тези момчета!

- Какво ще кажете на тези, 
които по една или друга причи-
на не вярват на полицията?

- Недейте да криете това, 
което знаете! Помагайте на 
органите на реда, ставай-
те поемни лица, защото утре 
самите вие може да пострада-
те! Полицаите могат да си вър-
шат работата! 

телефони дежурен    
РУ-Полиция Котел

0453 /4-21-22 , 4-20-22
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котленската полиция разкри обира на века в котел

Крупният бизнесмен в сектора за изкупуване                       
и  преработка на гъби разказва за обира.

На 20 км. от Котел  криминалистите откриха            
90 000 лв. и семейните бижута заровени в гората.

Снимки пресцентър МВР-София

Подхода към лесната плячка 
от задната страна на дома 

на сем. Василеви.

Гл. инспектор Борислав 
Гинев н-к РУП-Котел.



В общинската образовател-
на инфраструктура на терито-
рията на община Котел започ-
наха строително-монтажни 
работи в изпълнение на договор 
№ BG161PO001/4.1-03/2010/060  
които целят прилагане на мерки 
за енергийна ефективност на 
сградите на три основни учили-
ща в селата Ябланово, Тича и 
Градец. Стойността на договора 
е 828 046,37 лв. лева, 85 % от 
които се осъществяват с финан-
совата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално разви-
тие” 2007-2013 съфинансира-
на от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионал-
но развитие, а 15% са собствен 
принос на общината, който ще 
бъде осигурен като капиталов 
разход от общинския бюджет. 
Общата цел на настоящия проект 
е обновяване на образовател-
ната инфраструктура в Община 
Котел и повишаване качеството 
на предлаганите образователни 
услуги. Предвидените дейности 
в дългосрочен аспект ще подпо-
могнат местното развитие чрез, 
реализацията на важни дреб-
номащабни инвстиции водещи 
до подобряване на условията 
за развитие и не на последно 
място, намаляване на емисиите 
от CO2.

Реализирането на проекта 
цели:

• Осигуряване на равен достъп 
до образование и интеграция 
на населението от общината, 
включително на групи с влошен 
социален статус. Намаляване 
миграцията на младите хора 
към по-големите градове в стра-
ната в търсене на по-качествени 
образователни услуги.

• Подобряване енергийните 
характеристики на обектите на 
интервенция, с цел постигане 
икономия на енергия, осигуря-
ване на рентабилна образова-
телна инфраструктура. 

Община Котел спада към мал-
ките общини, в които състояни-
ето на  образователната инфра-
структура не отговаря на нужди-
те и е в лошо техническо състоя-
ние. Ето защо, настоящият про-

ект е насочен към подобряване 
на основните елементи на обра-
зователната инфраструктура и 
по-конкретно на сградите на три 
основни училища в общината.

  Проектът ще подобри при-
влекателността на общината, ще 
осигури адекватно качество на 
живот и достъп до образовател-
ни услуги, ще съдейства за подо-
бряване на човешкия капитал и 
местния пазар на труда, като по 
този начин ще съдейства и за 
изпълнение целите от Лисабон.  
Проектната идея поставя акцент 
върху социалното включване на 
групи в неравностойно положе-
ние, в това число и представите-
лите на ромския етнос.

 През последните години, 
общинска администрация Котел 
доказа стремежа си да промени 
облика, не само на града, но и 
на цялата община. Намеренията 
за промяна дефинират дълго-
срочните цели на управлени-
ето, насочени към това, Котел 
да продължи динамичното си 
развитие и социално-икономи-
чески растеж, за да се превър-
не в предпочитана туристическа 
дестинация и желано място за 
живот. В този контекст, общи-
ната полага сериозни усилия 
да осигурява сигурност, чиста 
околна среда, условия за успеш-
на реализация, социална инте-
грация на малцинствата и висок 
жизнен стандарт на своите граж-
дани. Селата Градец, Ябланово 
и Тича са трите най – големи 
села в община Котел със следно-
то население – с. Градец – 4344;  
с. Ябланово – 3682; с. Тича – 1135  
(данни по настоящ адрес). Във 
всяко от училищата учат между 
100 и 300 деца, част от които 
пътуват от съседните населени 
места с. Орлово и с. Ичера. 

Населените места,  къде-
то се намират училищата са с 
предимно малцинствено ром-
ско и турско население, което 
прави проекта още по-значим. 
Задържането на тези деца в учи-
лище след начално образование 
е доста трудно. Още по-труд-
но го прави непривлекателна-
та среда, в която те трябва да 

учат. Училищните сгради, обект 
на инвестицията, са стари. 
Ремонтирането им ще бъде 
стимул за децата да ги посеща-
ват и стимул за родителите им 
да не напускат родното място.  
Основните проблеми към които 
е адресиран проекта обхващат:

1. Амортизиран сграден фонд 
на училищата. 

2.  Липсата на изградени отоп-
лителни инсталации(котелни), 
като към момента учениците 
се отопляват с индивидуални 
отоплителни уреди – печки на 
дърва. Те са разположени само 
в класните стаи и работните 
помещения. Всички останали 
помощни и обслужващи стаи не 
се отопляват, което е причина за 
невъзможността да се поддър-
жат нормативните параметри на 
микроклимата.  

3. Недостатъчните средства в 
делегираните бюджети на учи-
лищата, в които енергийните 
разходи заемат основно място.   
Чрез мерки за повишаване на 
енергийната ефективност сред-
ната специфична консумация на 
енергия може да се намали с 
около 50 – 72%.  

4.  Тревожна е тенденцията на 
интензивна миграция, предимно 
на млади хора към по-големите 
икономически центрове на стра-
ната и чужбина, които търсят 
препитание, по-добра професи-
онална реализация и условия за 
живот.

Чрез изпълнение на проекта се 
предлагат следните решения на 
посочените проблеми:

1. Обновяване и модернизи-
ране на сградния фонд на част 
от общинската образователна 
инфраструктура.

2.  Реализиране на икономия 
на енергия, като резултат от 
изпълнение на предписаните 
енергоспестяващи мерки.

3. В резултат образователните 
институции ще  повишът своята  
атрактивност като се  постигне 
по-висока степен на социално 
включване и достъп до образо-
вание на групите в неравностой-
но положение, вкл. от ромски 
произход.

Ще се подобрят условията за 
провеждане на по-качествен 
учебен процес с необходимото 
образователно ниво. В средно-
срочен план това ще се отрази 
върху пазара на труда и въз-
можностите за заетост. Ще се 
постигне максимален обхват на 
подлежащите на задължително 
образование и по-пълноцен-
но интегриране в системата на 
образованието на деца: от мал-
цинствените групи; със специал-
ни образователни потребности; 
отглеждани от един родител; от 
многодетни семейства.

В Общинския план за развитие 
на община Котел (2007-2013) към 
стратегическа цел 11 „Трайно 
намаляване на безработицата” 
като конкретна мярка е посоче-
на реконструкцията  на няколко 
средищни училища, сред които 
тези в Ябланово, Тича и Градец.

Проектните дейности са 
съобразени и с целите на 
Националната стратегия за 
демографско развитие на Р. 
България 2006-2020 г., Нац. 
прогр. за РУОПВП (2006 – 2015 
г.), където са заложени цели 
като:

• Насърчаване на раждаемост-
та чрез създаване на среда, бла-
гоприятна за отглеждането и 
възпитанието на деца;

• Ограничаване на диспропор-
циите в териториалното разпре-
деление на населението и обез-
людяването в някои региони и 
селата.

Крайните бенефициенти са 
жителите на общ. Котел като 
цяло и най-вече жителите на 
селата Ябланово, Градец и Тича. 
Те ще се възползват от резулта-
тите от проекта в дългосрочен 
план, които включват устойчиво 
развитие на общината и пови-
шаване на икономическия рас-
теж. Частните предприемачи 
от общината също ще имат зна-
чителна полза от проекта като 
крайни бенефициенти. Очаква 
се не само отлива на хора от 
селата да бъде преустановен, 
но и тенденцията да се обърне. 
Така нарастването на населени-
ето ще се отрази благоприятно 
и върху бизнеса на дребните 
предприемачи. Нещо повече, 
с подобряване на икономиче-
ското състояние населението 
като цяло ще стане по платежо-
способно, което естествено ще 
допринесе за подема на малкия 
и среден бизнес и следователно 
ще мултиплицира икономиче-
ския растеж. Причини за избора 
на целева група и определянето 
на нуждите й:  Община Котел е в 
силно изостанал селски район, 
разположен в югоизточен район 
за планиране. Населението на 
общината е с коефицент на гра-

мотностпо – нисък от коефицен-
та на грамотност на България и 
от коефицента на грамотност от 
Сливенска област. Коефицентът 
на записване във втора образо-
вателна степен за общината е 
по нисък от средния за страната 
74.8% и е изравнен с този за 
областта 53,8%. По комбиниран 
образователен индекс Община 
Котел е на 258 място /0.789 КОИ/ 
по доклада за човешкото разви-
тие на ООН. Като цяло коефи-
циентите,  свързани с образо-
вателната компонента /грамот-
ност и коефициент на записване/ 
отразяват състоянието на нали-
чието на инвестиции в човеш-
кото развитие. Община Котел 
отчита ниско ниво на образова-
ност с тенденция към намаля-
ване. Посещаемостта на учеб-
ните занятия е с тенденция към 
спад. Описанието на целевата 
група и крайните бенефициен-
ти показва, че по-голямата част 
от учениците са от малцинства-
та. Т.е. фокусът на проекта е и 
върху интегрирането и соцал-
ното включване на малцинства-
та и създаване на условия за 
качествено образование именно 
на тези групи, които са склонни 
да отпадат от образователния 
процес. 

   Очаквани резултати:
Въведени мерки за енергий-

на ефективност в ОУ „Христо 
Ботев” с. Тича

• Поставена топлоизолация по 
фасадите на сградата.

• Поставена топлоизолация с 
минерална вата на покрива на 
сградата;

• Изградена котелна и отопли-
телна инсталация;

• Подменено съществуващото 
осветление с енергоспестяващо.

 Въведени мерки за енер-
гийна ефективност в ОУ „Н. Й. 
Вапцаров” с. Ябланово

• Поставена топлоизолация по 
фасадите на сградата.

• Подменени съществуващи 
прозорци с нови с PVC със стък-
лопакет.

• Поставена хидроизолация на 
покрива на сградата;

• Повишена ефективност 
на вътрешната отоплителна 
инсталация, 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.

• Подменени съществуващи 
прозорци с нови с PVC със стък-
лопакет.

• Засегнатите повърхности 
около прозорците се възстано-
вяват чрез поставяне на гипсо-
картон и нови подпрозоречни 
первази.

Проект “Подобряване състоянието на образователната инфра-
структура чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност 

в три основни училища в селата Ябланово, Тича и Градец”
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В присъствието на зам. кмета на Община Котел Детелина 
Адамова и ресорни служители, изпълнителите подписаха 

протокола за откриване на строителната площадка.

Този документ е създаден в изпълнение на договор № BG161PO001/4.1-03/2010/060 за безвъзмездна финансова помощ в рамките на проект „Подобряване състоянието на образовател-
ната инфраструктура чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в три основни училища в селата Ябланово, Тича и Градец”  .”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Котел  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Ябланово ОУ „Христо Ботев” с. Тича
ОУ „Капитан Петър 

Пармаков”  с. Градец



Между преданията, които апостолите 
оставят има и такива, които са запазени 
от началото на християнството. Те 
се разпространяват в домашния и 
обществен живот на християните и 
съставляват техните обичай. Така 
например на вярващите се заповядва да 

странят от всеки брат, който постъпва 
безчинно. Апостолското поръчение е да 
не се дружи с човек, който води разсеян, 
неблагочестив живот или подражава 
на езическите обичаи, които развалят 
добрите нрави. На християнските жени 
се препоръчва да се обличат прилично 
– със срамежливост и целомъдрие. 
Подобни предания са по-скоро съвети за 
приличното, отколкото строги заповеди 
за необходимото. Тяхното запазване 
най-много зависи от разсъждението, 
послушанието и усърдието ни. Няма да 
сгрешим, ако кажем, че за апостолската 
похвала са достойни тези, които почитат, 
пазят и насочват към доброто своите 
дела и живот, произхождащи от духа 

на благочестието и добротата, които не 
се увличат от чуждото и неприличното. 
Греховните развлечения дават лъжлив 
блясък на чувствата ни и незабелязано 
простират непрогледен мрак върху 
нравствения и духовен живот. 

   Развитието на способностите се 
получават посредством учение, което е 
градивно, правилно и полезно. Когато 
някой усъвършенства своите професии и 
познания, но подражава на греховното 
предание, то той е тръгнал по опасен 
и гибелен път. Ако нашите деди са 
оставили добро предание, което идва 
от същинската вяра, което заздравява 
семейството и обществото, тогава то е 
по-добро от материалното наследство. 
Ние приехме православната вяра преди 
много векове. Днес трябва да я пазим от 
секти, нововъведения, вредни предания. 
Семената на православната вяра трябва 
да израстват и да се изразяват в добри 
дела и благи отношения между хората. 
Самото така може да се насажда доброто 
в следващите поколения. 

   Дали пазим убедително нашето 
духовно съкровище? Често днес нашите 
действия изобличават думите ни. 
Дедите ни са посещавали храмовете, 
постили са, празнували, но в границите 
на умереното и позволеното. През 
делниците са били въздържани и 
трудолюбиви. За съжаление в наше 
време има нощни заведения, където има 
много греховни зрелища. Всеки, който 
търси греховни наслади се отдалечава 
от Бог и не може да изживее сладостта 
от общуването с него. Изненадващо е, 
че и днес се срещат много хора, които 
прославят разкоша като добродетел 
и осъждат благочестивите християни. 
Мнозина приемат набързо  новите 
религиозни учения и се отдалечават от 
спасителната православна вяра и учение. 
Не се ли робува на чужди и срамни 
идоли и наши дни? Не се ли издига в култ 
чревоугодието? Много изучават чужди 
езици, но не могат да говорят с езика на 
любовта, уважението и добротата. Ние 
трябва да сме разсъдливи и трезви и да 
се поучаваме от библейските истории. 

   Борбата против православието не 

е престанала и няма да престане! Тя 
ще продължава, макар да е по-фина и 
незабелязана, по-лукава. Трябва да се 
утвърждаваме в православната вяра, 
както ни поучават светците. Трябва да 
признаем за достоверно църковното 
предание и да не изпадаме и изкушения 
и съблазън.

   Град Котел сияе с духовна светлина! 
В него живелите горели в православната 
вяра и приемали безрезервно всичко 
църковно. Ето защо в историята те са 
оставили най-дълбоки следи, най-светли 
примери. Св. апостоли Петър и Павел 
бяха проповедници и разпространители 
на божественото учение, което едни 
приемаха с радост, а други отхвърляха. 
Църквата свети през всички епохи, 
защото тя е божествена! Напразно се 
борят срещу нея тези, които не познават 
нейната сила. Тази година се навършиха  
200 години от успението на Св. Софроний 
Врачански, който е служил тук. Този 
велик божи служител ни остави ценни 

поучения. Искам да Ви честитя празника 
на Св. апостоли Петър и Павел и моля 
Бог да Ви дари с душевно и телесно 
здраве!

   Аз съм възхитен от вас, защото при 
други посещения тук виждам по-малко 
християни в храма. Тогава ми става 
мъчно, защото вярата е светлина, 
която озарява ума, сърцето и душата. 
Трябва да се доближим до нея и да я 
приемем. Изненадвам се, че все още 
има некръстени деца, когато никой не 
забранява това! Трябва да знаете, че 
духовното лекарство е тук – в църквата. 
Когато дойда в Котел изживявам нещо 
неповторимо и вълнуващо, защото този 
град е една голяма следа в историята. 
Погледнете църквата! Хората преди не 
са били по-богати от вас, но са имали 
вяра, благочестие и любов един към 
друг. Виждате как днес има само омраза, 
лицемерие и хули. Не забравяйте, че 
църквата е началото на всяка доброта! 
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На 03.06.2013г. рано сутринта внезапно 
ни напусна Петко Драгомански.  Утрото 
в Котел бе помрачено от скръбната вест, 
която бързо се разнесе като вдигаща 
се утринна роса. Никой не искаше да 
повярва, всеки се надяваше лошият 
вестоносец – Янко нещо да не е разбрал 
правилно. Завинаги от този свят си отиде 
без време Човек,  който остави след себе 
си незаличима диря достойна за пример и 
уважение. В  спомените на всички, които 
го познаваха, ще остане като Човека с 
голямо сърце, с благ и весел характер, 
готов да помогне на изпадналия в 
нужда и страдание. С неизмеримото си 
трудолюбие, предприемчивост и воля, 
в своя 44-годишен живот Петко успя 
да съгради превърналите се в емблема  
за региона ХАН „КАРАДЖЕЙКАТА“ и 
ХОТЕЛ „АЖУР“.  Десетилетия наред 
мнозина се радват на стабилна работа в 
малкия завод за пластмасови изделия, 
когато в Котел няма никаква индустрия. 
За всеки от тях е гордост и привилегия, че 
имат възможността да бъдат работници 
във фирмите на Драгомански.

IN MEMORIAM

дядо иоаникий служи в котел за храмовия празник"св. св. петър и павел"

От 2009 година до днес 
населението на село Тича се 
прости със свои съселяни, 

жертви на пътнотранспортни 
произшествия. Още през 
същата година се заражда 
идеята да се направи 
курбан, но никой не подема 
инициативата по думите на 
кмета на селото. Последната 
катастрофа показа, че 
смъртта влиза безмилостно 
и взема своите жертви 
както в християнските, така 
и в мюсюлманските къщи. 
Мъката на хората кара 
кмета                след почитане 
на загиналите да си спомни за 
неосъществения курбан и да 
го организира. „Парите бяха 
осигурени от местен спонсор, 
но въпреки това всички хора 
бяха готови да се включат 
в инициативата. Датата 
6-ти юни не е свързана с 
конкретните  случаи, а е 
уговорена със свещеника 
от Котел и Ариф ходжа”.

   При подготовката на 
курбана са се включили 
К. Тинева, Л. Петрова, Т. 
Калиферова, К. Кокалчева, З. 
Хашимова, Ф. Юмерчаушева, 
Ф. Кючукюмерова, Ф. 
Кючук, З. Яшарова, Н. 

Бобаисмаилова, Р. Пенкова, 
М. Ахмедов, Х. Алиев, Ф. 
Капитанова, А. Къналиева, 
Ф. Бейтолова, С. Кънчева, А. 
Адемов. Заклани са две овце.

   „Мероприятието беше 
направено в центъра 
на селото, в салона на 

читалището и с присъствието 
на двамата духовници. Те 

се помолиха да няма повече 
жертви от Тича на пътя. В 
знак на съпричастност дори 
времето беше мрачно”, 
сподели кметът.

   Присъстваха около 500 
човека, а межди тях и близки 
на загиналите. Кметове на 
съседни села също уважиха 
поканата. Възпрепятстваните 
по различни причини 
получиха от курбана по 
домовете.

   Тежките загуби ни карат 
да бъдем по-бдителни. 
Благодарение на настоящия 
общински кмет Христо Киров 
молбата на жителите на 
село Тича да има легнали 
полицаи на опасните места 

се осъществи. Непрекъснато 
се заостря вниманието на 
децата от всички възрастови 
групи в местното училище 
към овладяване на 
правилата за безопасност 
на движението. Правят се и 
практически занятия. Целият 
път през селото е осветен, а 
в най-опасните участъци има 
и полицейско присъствие 
вечер.

   Жителите на село Тича са 
убедени, че има още какво да 
се желае. Според тях част от 
причините за катастрофите 
са несъобразената скорост, 
натоварен трафик и 
ремонтирането на пътя с 
некачествен асфалт. 

   Курбанът е 
жертвоприношение на 
домашно животно, за да се 
приготви с него угощение за 
всички близки и/или съседи, 
обещано по някакъв повод 
(оброк).Най-често той се 
прави след даване на обет: 
за излекуването на болен, за 
успешния резултат от някое 
начинание и подобни. Не е 
задължително свързан с 
религиозните убеждения на 
тези, които го изпълняват 
- в България това са както 
мюсюлмани, така и християни.

християни и мюсюлмани дадоха курбан в памет на 
жертвите на катастрофи от село тича В  ПАМЕТ

Емине Бобаисмаилова
кмет с. Тича 



Атанас Златев е роден през 1994 г. в 
Котел. Тази година завърши средното си 

образование в професионалната пара-
лелка по обществено хранене на  СОУ  
„Г. С. Раковски“ Котел. Атанас е от мал-
кото ученици, които се включват в еди-
ниците извънкласни форми на занима-
ния. Известен е с публичните си изяви 
на котленска сцена, с изпълненията на 
стари градски песни и роли в кръжока 
по театрално изкуство към Общинския 
център за работа с деца „Арлекино“. 
Завършил успешно своето обучение,  
пред в-к „Котленски край“ Атанас с 
болка и загриженост споделя своите 
размисли, свързани с актуални пробле-
ми на съвременното образование, кул-
тура и ценности в младото поколение. 

Кога ученикът Атанас Златев разбра, 
че трябва да завърши успешно образо-
ванието си? 

- Дадох си сметка, че ако спра с уче-
нието до осми клас няма да имам реа-
лизация, че цял живот ще съм с козите 
и кравите из балканите. Ако това е твой 
бизнес и получаваш европейски пари, 
няма лошо да се занимаваш с подобна 
дейност. Реших, че  професията, която 
завърших ще бъде важна за мен, защото 
в момента се търсят готвачи и сервитьо-
ри и има свободни работни места.  Знам, 
че всяко начало е трудно, но после 
нещата се нареждат.

- Според теб защо голяма част от 
младежите отпадат от училище дори и 
преди осми клас?

- За мен средата е много важна. Дори 
да са били отличници групата с която се 
събират може да им влияе. Често се къса 
и връзката между родителите и дете-
то. Аз познавам такива деца, които са 
спирали с учението до 4-5 клас и затова 
изводите, които правя са такива. Това е 
много тревожно, защото трудно може 
да се очаква помощ от тях, когато те са 
неграмотни за самите себе си. 

- Какво се разбира под неграмотност 
в 21 век?

- Неграмотността  може да се отнася до 
тези, които не могат да четат и смятат, 
но и има и други, които нямат познания 
за заобикалящата ги среда и това, което 
се случва около тях, не се интересу-
ват от нищо. Те си живеят свой живот. 
Каквото и място да заемат в общество-
то те винаги ще бъдат коментирани от 
хората, че са неможещи.

 - Защо все повечето младежи ходят 
на училище по принуда, а не с желание 
и интерес?

- Има такива, които ходят само заради 
детските и получаването на помощи, 
защото ако не посещават училище те 
ще бъдат спрени. Някои просто отбиват 
номера, да им мине времето и да се 
стигне до прословутото завършване. За 
по-лесно по милост им се пишат тройки. 
Някои учат, други не, но номера винаги 
си минава.

- Защо се пишат тройки, без учениците 
да имат нужните знания?

- Ако не се пишат такива оценки някои 
училища ще останат празни, защото 
няма да има кой да учи. Вече учителите 
са зависими от учениците. Предлага се 
от 1 до 4 клас да не бъдат оставяни уче-
ници, които да повтарят годината. Това 
се прави от министерството и всички 
се лъжат взаимно: ученици, учители и 
родители. Детето лъже семейството си, 
че учи, а то се заблуждава, че възпитава 
добре. Учениците са наясно, че държат 
силните карти и че преподавателите са 
в техните ръце. Важна е бройката на 
децата в клас, а не получените знания

- Това осъзнато ли е от тези, които не 
ходят на училище?

- Да, осъзнато е. Дори и да влизат в час 
те злоупотребяват с това, че не могат да 
бъдат изгонени и санкционирани. Често 
такива ученици е възможно да бъдат 
закриляни и от директора. Това важи за 
цялата система.

- Какво може да се промени в тази 
ситуация?

 - Първо трябва да се започне със само-
то Министерство на образованието и 
науката. Постоянно се сменят министри. 
Учебниците са написани неразбираемо 
и глупаво. Разговарял съм с учители, 
които не знаят как да обяснят това, 
което е поместено като учебен матери-
ал. Това е един от „малките” проблеми. 

Всичко което преди се е учило се под-
меня. Това се прави или от незнание 
и некадърност, или умишлено. Ако е 
умишлено се цели да се получи тотален 
срив в образователната система и уче-
ниците да се интересуват само от цигари 
и кафета, като по този начин незнаещи-
те ще бъдат контролирани по-лесно. 

- Защо проблемът с неизвинените 
отсъствия не може да се реши и е бук-
вално изтърван?

- Този проблем е като влак без спи-
рачки и всичко наистина е изтървано. 
Положението е страшно – има фалшиви 
бележки, докторите се правят на разсе-
яни, самите ученици си продават изви-
нителни бележки – раздават си ги срещу 
цигари или някаква услуга. 

- Какво искаш да се промени в учи-
лището, в което си учил. Как искаш да 
изглежда то, ако там след време учи 
твоето дете?

- Първо трябва да има ред в него – уче-
ниците да слушат преподавателя. Това 
зависи от самия учител и от директора. 
С всяка следваща година децата стават 
все по-буйни. Може би и учителите не 
желаят да се справят с този проблем, а 
отбиват номера. Не трябва да има раз-
деление между децата от различните 
етноси, които са в един клас. Нека да 
има среда на взаимно уважение. Има 
голям демографски проблем. Много 
котленци заминаха да учат в други 
градове. Българчетата вече са малцин-
ство в гимназията. Материалната база 
е много остаряла, а това, което е запа-
зено не бива пощадено от учениците 
– те драскат и чупят. Липсват опитите 

и експериментите по учебните дисци-
плини. Стаята, която е за такива цели 
не функционира. Директорът трябва да 
има нужното образование и смелост, 
за да може когато започне нещо да го 
доведе до край. 

- Помагат ли на съвременното учи-
лище проектите от Европейския съюз? 
Само чрез проект ли трябва да бъде 
направено нещо?

- Ако направим нещо по наш си начин 
никой няма да плати пари и е по-добре 
нищо да не се предприема. По-лесно е 
да кажеш, че няма пари. Това, което не 
е по европейски проект не се работи с 
желания, защото няма да бъде платено 
след това. 

- Има ли нужда от извънкласно обу-
чение? Какво трябва да обхваща то, за 
да не употребяват учениците цигари и 
наркотици, във времето, когато учебния 
процес е приключил?

- Времето според мен трябва да е 
запълнено според  интересите на деца-
та. Ще е добре да се ходи и на екскур-
зии. За всичките тези години в училище 
съм ходил само два пъти на екскур-
зия, защото никой нищо не организира. 
Децата трябва да бъдат наблюдавани  и 
да се откриват талантите им. Има таки-
ва, които обичат да пишат, да пеят, да 
танцуват. Някои от тези неща ги има, но 
не се възпитават постоянно и не се рабо-
ти целенасочено. Два пъти сме почист-
вали двора на училището, но това се 
превръща в досада за учениците. 

- Защо тези, които учат трудно биват 
възприемани от съучениците си?

-  Има някаква завист за по-високи 
оценки, въпреки, че някои искат само 
да отбият номера в училище. В моя клас 
нямаше поставени в изолация ученолю-
биви деца, но като цяло си има такива 
търкания.

- Разкажи ни за увлечението ти по ста-
рите градски песни. Кога се зароди този 
интерес?

- Когато бях ученик в 1-2 клас  редов-
но пускаха песни на Лили Иванова по 
Канал 1. Започнах да се интересувам 
коя е тя. Харесаха ми и самите текстове. 
Към четвърти клас вече започнах да уча 
песни, да подражавам на някои изпъл-
нители. 

- Къде и пред кого беше първата ти 
публична изява?

- Това се случи след доста време в гим-
назията и по-скоро на шега пред класа. 

- Защо понякога си обект на подиграв-
ка по отношение на това ти занимание?

- Хората, които са с друго мислене счи-
тат,  че това е нещо налудничаво за един 
млад човек. Срещал съм и много, които 
са ме подкрепяли и не са ме упреквали.

- Какво намираш в този стил? Защо 
трябва да се уважава тази музика?

- В него има нещо, което го няма в 
другите стилове – текстовете и музиката 
са различни. Харесват ми самите исто-
рии, които разказват тези песни. Това 
са истории са любов, за живот. Те са 
много различни от сегашните и могат да 
ме пренасят назад във времето, в мина-
ло, което не познавам, но което сякаш 
докосвам.

- Това начин ли е да избягаш от съвре-
мието?

- Не, не е. Просто слушам и пея това, 
което харесвам и не обръщам внимание 
на мнението на другите.

- Събираш стари грамофонни плочи. 
Кои автори влизат в тази колекция?

- Вече имам 420 плочи. Те са най-раз-
лични: имам с опера, с приказки, със 

стари шлагери. Имам и седем действа-
щи грамофона, които си поправям сам. 

- Виждаме, че имаш интерес и към теа-
търа. Кога разбра, че дори и като само-
деец можеш да се занимаваш с него?

- От много малък съм си мислил за теа-
тър, но може би никой не ме е открил. 
В детската група „Арлекино” ме при-
влякоха г-жа Софинкова и г-жа Косева. 
Радвам се, че има детски театър, в 
който учениците се учат на нещо хуба-
во, макар и не на професионално ниво. 
Всяко начало е трудно, но сега се започ-
на нещо, с което друг не се захващал до 
този момент – да се работи с децата и те 
да научават нови и различни неща.

- Как преодоля притеснението си да 
излизаш на сцена? 

- Казах си, че няма място за страх 
и че трябва да изляза, за да си кажа 
ролята или да си изпея песента. Имам 
какво още да уча. Виждам публиката, но 
повече гледам към другите артисти и си 
мисля за думите ми. Мога и да импрови-
зирам, но все още не съм толкова добър.

- Кое ти е по-лесно – да изиграеш теа-
трална роля или да се превъплътиш в 
образа на естраден певец и да изпееш 
негова песен?

- Нито едно е лесно, нито другото. И 
за двете трябва да застанеш на сцена-
та и да запазиш усещането да си пред 
хора, вълнението. Те не пречат на пред-
ставлението, защото са част от него. 
Самата Лили Иванова каза в едно интер-
вю, че дори след толкова години се въл-
нува. Харесва ми да чувствам подобна 
тръпка.

- Превърна ли се сцената в наркотик за 
теб, въпреки малкото време за което си 
бил на нея?

- Да, може да се каже! Ако имам въз-
можност бих продължил да се занима-
вам с това. Аплодисментите показват, 
че е направено нещо за зрителите, за да 
им бъдат стоплени душите. Те са жадни 
за подобни представления. 

- Как реагираш на аплодисментите, 
които обаче са с ирония?

- Просто ги подминавам. Такива апло-
дисменти винаги ги има и не могат да ме 
откажат от следваща изява. Има някои, 
които даже не знаят защо са посетили 
подобно представление. 

- На кои хора би благодарил за това, 
което си постигнал до този момент?

- Искам да благодаря на моята баба 

Соня, на моя баща, на всичките ми учи-
тели в СОУ „Г.С. Раковски”, които са ме 
подкрепяли и са ми давали сили и съве-
ти, на г-жа Софинкова и на г-жа Косева. 

- За какво мечтаеш и как виждаш живо-
та си след време?

- Много съм си мислил по този въпрос. 
Винаги съм мечтал за сцената. Има 
нещо, което винаги ме е привличало 
в живота на артиста. Той е изпълнен с 
работа, тичане, бягане. Ще се развивам 
и в занаята си, а той е да бъда готвач. 
Така ще мога да подсигуря бъдещето си.
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Атанас Златев: “Ако не се пишат тройки, някои училища ще останат 
празни. За съжаление учителите станаха зависими от учениците. 

Важна е бройката на децата в клас, а не получените знания” ИНТЕРВЮ

   Редактори  
в-к “Котленски край”

инж. Валентин Русев 
Недко Косев

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



“Да се срещнем с песен”
Община Котел и продуцент-

ска къща „Пирина” организи-
раха през месец април първия 
фестивал на възпитаниците 
на националните музикални 
училища по фолклор в Котел 
и Широка лъка. Събитието се 
състоя на 15 и 16 юни на пло-
щад „Възраждане” в гр. Котел, 
където народната песен събра 
бивши и настоящи ученици 
пленени от българския фолк-
лор. Като по детски прозвуча 
извинението на НУФИ „Широка 
лъка”, които в крайна сметка не 
участваха в фестивала, който 
премина под мотото „Да се 
срещнем с песен”.

  Програмата започна с тър-
жествена церемония по повод 
първия фестивал на възпитани-
ците на националните училища 
по фолклор, ритуал по изди-
гане на националното знаме, 

знамето на Котел и водосвет за 
здраве и благополучие.

   В концертна програма се 
включиха известни народ-
ни певици и инструменталис-
ти като Жечка Сланинкова, 
Айшенур Юсеинова, оркес-
търа за народна музика 
при БНР,Георги и Елена 
Беделеви,Николай Христов, 
Дафинка Дамянова, Галин 
Ангелов и др. Настоящите 
ученици на НУФИ „Ф. Кутев” 
гр. Котел също изнесоха кон-
церт пред събралото се мно-
жество. Музикалният фестивал 
беше закрит с изпълненията на 
народния певец Илия Луков. 
Музикалното събитие полу-
чи широк медиен отзвук. То 
беше отразено от  телевизия 
„ЕТА-РАВА”, БНР, телевизия 
„СКАТ”, Радио Котел и инфор-
мационния сайт Kotelnews.
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фото акценти ot месеца

 ЦРД  по време на танцовия спектакъл “Детство мое...” 

Десетки излязоха за празника на детето на площад “Възраждане”. 
По случай 1-ви ЮНИ Спортна база-Котел организира 

състезание с велосипеди за деца.


