
Черна Баба Марта споходи котленско-
то село Тича. В трагичен инцидент на 
място загинаха мъж и жена. По-късно, 
на следващия ден, катастрофата взе и 
трета жертва – в болницата  издъхна и 
21-годишен младеж, също от Тича.  На 2 
км. от изхода на селото, в посока Котел, 
около 13.10 часа войната по пътищата 
взе поредните жертви. Според информа-
ция на полицията, съобщението за инци-
дента е получено в 13,18 часа на теле-
фон 112. „Лек автомобил  „Хюндай” с 
хасковска регистрация и „Фолксваген”– 
със сливенска, се сблъскват челно, при 
което миниванът “Хюндай” се запалва и 
изгаря напълно. Във “Фолксваген”-а са 
пътували четирима души. Двама мъже 
на 37 и 21 години са приети в реанима-
ция на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-
Сливен. Пациентите са със съчетани 
травми, с опасност за живота. Водачът 
на „Хюндай” е изпробван на място за 
употреба на алкохол, като уредът е 
отчел 2,42 промила,  а  проведения поле-
ви тест за наркотици е показал отрица-
телен резултат”. Въпреки ужасяващия 
сблъсък и напълно изпепеления автомо-
бил, водачът му, по ирония на съдбата, 
е невредим и без драскотина. Екип на 
Гражданска защита от Сливен извади 
телата на загиналите чрез специализи-
рано оборудване, след което автомо-

билите бяха извозени до паркинга на 
следствието в Котел.  В събралото се 
множество от водачи на автомобили, 
спрeли в близост до катастрофата, често 
се чуваха възгласи: “убиец” и „дожи-
вот в затвора”. Гражданин поиска да 
бъде допуснат в близост до арестувания 
извършител на ПТП с намерение да го  
линчува, но органите на реда не допус-
наха форми на саморазправа, като  пред-
видливо извозиха заподозрения към 
ареста на местното РПУ. Движението 
в отсечката остана затворено за около 
2 часа.  След изтичане на 72-часовото 
задържане, лицето е било освободено 
под гаранция – акт предизвикал бурно 
недоволство сред жителите на с. Тича.

  Фаталната отсечка, придобила извест-
ност като място над което тегне черна 
прокоба, продължава да трупа трагична 
статистика, която за ужас на тичанлии 
се допълва със свидни жертви от село-
то. Никога няма да бъде забравен къс-
ния следобед на 4.10.2009 г., когато в 
управляван от неправоспособен водач 
автомобил на място загина момче от 
Тича. Според архивите във фаталния 
ден 16-годишният Мехмед Исмаилов от 
с. Братан изчакал баща си, който е кмет 
на селото, да тръгне на лов и подка-
рал реното му. Тийнейджърът взел от с. 
Тича 17-годишния си приятел Мустафа 

Хюсеинов. Двамата ходили да берат 
гъби и ги продали на пункт в Котел. 
После се върнали в Тича, за да се пригот-
ви Мустафа за мач. Момчето било футбо-
лист и в 16 ч. трябвало да играе за Котел 
срещу отбора на с. Тополчане в среща от 
„В“ група. Според полицията на обра-
тния път към Котел неправоспособният 
водач влязъл с несъобразена скорост в 
десен завой, минал в насрещното дви-
жение и се забил челно в ТИР.  Четири 

месеца по-рано, на метри от лобното 
място на Мустафа загина и 37-годишна 
жена от с. Ябланово. Бог да прости заги-
налите и да опази всички по пътищата! 
Неправоспособни, пияни, дрогирани и 
безразсъдни ежедневно излизат на лов 
по пътищата на България, за да  почер-
нят семействата на невинни. 

ДОКОГА??? Спрете СЕ!!!

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

Ураган със скорост 120 
км/ч помете с. Соколарци. 

75% от сградите имат 
сериозни щети

След процедури в 
Съдебна академия 

сърцето на д-р Петър 
Берон отново е в Котел
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Зверска катастрофа отне три
 живота край село Тича

Гладни нинджи 
откраднаха 100 суджука  
от тераса на 3-я етаж на 

къща в Котел

Общинският съвет 
прие  новия бюджет   на   
Община Котел за 2013 г.
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Дрегерът отчете 2,42 промила алкохол, а полевият     
тест за наркотици  даде отрицателен резултат.

Двама убити на място.
Никаква милост за пияните

убийци по пътищата!

В близост до последния инцидент, паметникът на 
загиналия Мустафа зове: “НАМАЛИ, не УБИВАЙ!”



Мустафа Мустафов - кмет 
село Соколарци: 

„Вечерта на 14 срещу 15 март 
в село Соколарци имаше много 
силен вятър. Той нанесе много 
големи щети – керемидите 
на почти всички къщи бяха 
изпочупени, бяха разрушени 
две селскостопански сгради. 
В този момент хората имаха 
нужда единствено от човешка 
помощ – някой да дойде да им 
помогне. Подадохме заявление 
до общината за отпускане на 
еднократна финансова помощ. 
Хората не отговаряха на реда 
за отпускане на такава. На 
нуждите на  жителите се отзова 
политическа партия ГЕРБ. Те 
дариха керемиди и греди.  Ние 

в Соколарци сме като едно 
семейство и при нужда винаги 
си помагаме взаимно. Решихме 
да си разпределим материалите 
по равно, за да има за всеки. 

   Искам да благодаря на 

народния представител 
Десислава Танева и на Коста 
Каранашев. Преди време 
те направиха и дарение за 
изграждането на мръсната 
канализация в селото. 

Участвахме и в конкурс към 
проект „Красива България” на 
тема „Аз обичам и аз участвам”. 
Проектът ни беше одобрен и 
класиран. Получихме сума в 
размер на 10000 лева. Радвам 
се, че като кмет работя с хора 
и личности като Десислава 
Танева и Коста Каранашев. От 
мое име и от името на жителите 
на Соколарци им благодаря за 
оказаната помощ”.

Юлиан Парушев - МГЕРБ:
„Искам да припомня, 

че само преди година на 
територията на област Хасково 
населението беше сполетяно 
от природно бедствие. Тогава 
като политическа организация 
успяхме да направим кампания 
за събиране на помощи за 
пострадалите. Искам да 
благодаря на всички, които 
подкрепиха инициативата, не 
защото ние я организирахме, 
а  поради това, че сме хора 
и трябва да си помагаме в 

подобни моменти. Какво е 
различното година по-късно? 
Отново имаме бедствие, но то 
е в нашия дом – общината ни. 
Хора от наше населено място 
се нуждаят не от дрехи, а от 
покрив. Докато се изискват 
документи и удостоверяване 
на щетите, ние не можем да 
стоим безучастни. В лицето 
на народния представител 
Десислава Танева и 
общинската организация на 
политическа партия ГЕРБ 
всеки може да почувства 
категорична подкрепа. Факт 
е предоставената помощ 
от 4000 керемиди и дървен 
материал под формата 
на греди за Соколарци. 
Благодарим на кмета на селото 
Мустафа Мустафов, без чиято 
инициатива и загриженост 
проблемите на това населено 
място щяха да потънат във 
времето”.

- Какви са щетите след 
урагана?

- От 21,30 до 02,00 часа 
вечерта не сме мигнали. 
Падаха керемиди от къщите, 
жиците даваха искри, токът 
изгасна и цялото село остана 
на тъмно. Хвърчаха керемиди, 
тухли, ламарини. Всичко се 
видя по-ясно на сутринта. 
Всяко семейство имаше щети и 
се нуждаеше от спешна помощ. 
Сега усетих, че в община 
Котел има хора, които мислят 
за нас. Те дойдоха, снимаха 
всичко, а ние ги запознахме 
с проблемите. Ще излезем 

с едно ясно предложение до 
Общински съвет – Котел и 
всички политически сили, за да 
помогнат на нашето село и така 
поне една част от щетите да 
бъдат покрити. Хората трябва 
да мислят, че в тази държава 
има кой да им помогне. Животът 
върви, хората се трудят и 
сами си правят ремонтите, 
като намират пари назаем. 
Ние създадохме комисия  и 
видяхме, че пораженията са за 
около 100 до 200 лева. Като 
община мисля да помогнем с 
поне по 100 лева. Това не са 
много пари. Общината има 
средства за бедствия и аварии 
и може да отпусне 10000 лева. 
Улиците са кални, осветление 
няма, но постепенно всичко 
ще се уреди! Трябва да сме 
търпеливи, трябва да сме 
заедно! Такова бедствие като 
дойде не пита кой от коя партия 
е, кой какви идеи има. Мисля, 
че всички сме демократи 
и милеем за Родината, 
всички искаме да сме добре. 
Бедствието не разделя хората 
на наши и ваши или християни и 
мюсюлмани – всички страдаме. 
В цяла България има такива 
бедстващи райони. Днес е 
петък и ходих на молитва, за 
да се моля. Молих се на хората 
по-рядко да им се случват 
такива бедствия, защото такова 
нещо не е имало от поне 50 
години в нашето село. 

- Възрастните хора в 
Соколарци как коментират 
случилото се – като някакво 

изпитание, което е пратено от 
Бог или като нещо друго?

- За нещо, което е дошло от 
Бог и от природата не трябва 
да се сърдим. Не трябва да се 
сърдим, защото Господ е един и 
е велик. Ние трябва да търпим. 
Така казва нашата религия! 
Ние трябва да се молим да няма 
по-тежки последствия.

- Помнят ли по-старите 
подобен ураган в годините? 
Какво разказват те днес?

- Възрастните хора не 
помнят такова нещо – да 
хвърчат керемиди, камъни, 
200-годишни дървета, да падат 
комини. Такова бедствие 
не се помни. Хората са 
виждали такива неща само по 
телевизията. Нашето село е на 
високо и от скалите вятърът 
идва с голям ураган и човек не 
може да излезе от къщата си, 
за да види какво става в двора. 
Един излязъл, паднал и сега е в 
болницата. Има и други случаи– 
хората си оставиха добитъка 
на произвола на съдбата. 
Хвърчаха прозорци и стъкла, 
пострадаха много  училището и 
кметството. Джамията по-няма 
щети, защото е в ниското. 
Жителите чакат някой да 
им помогне. Като общински 
съветник винаги съм помагал 
и съм се застъпвал за други 
села и сега мисля, че всички 
общински съветници трябва да 
подкрепят моето предложение 
за намиране на средства. 

- Какво ще правят тези 
семейства, чиито млади са из 
Европа? Знаят ли за случилото 
се техните деца и внуци?

-  Кметът и работещите по 
временната заетост помагат. 
Всички гледаме да отстраним 

това, което можем. Хората 
трябва да се подпомогнат с 
материали.

- Ден преди случилото се в 
новинарските емисии беше 
съобщено за очакващия се 
силен вятър. Това обостри ли 
вниманието  Ви по някакъв 
начин?

- Ние повярвахме на 
прогнозата. Чуваше се, че този 
вятър може да повдигне 40 
кг. Ето защо предупредихме 
населението да се заключва и 
да не се излиза извън къщите. 
Хората бяха в очакване, че 
нещо ще се случи. Разминахме 
се леко, защото нямаме жертви. 
Аз пуснах смс-и на колегите ми 
общински съветници, че при 
нас времето е лошо, че всичко 
пада и хвърчи. Щом хората 
имат интерес, ще помогнат с 
каквото могат. Животът трябва 
да продължава – да си гледаме 

добитъка, да го посрещаме 
и изпращаме. Не знам какво 
друго да кажа! Днес след 
молитва и аз се хванах да 
ремонтирам къщата. Сега е 
предизборна ситуация и хората 
очакват от всяка партия да 
помогне. Която партия помогне 
на селото, жителите ще й се 
отблагодарят с гласуване. 
Според мен това е правилно. 
Сега е демократичен режим. 
От демокрацията по-добра 
система няма. Трябва да се 
държим! Изборите минават, но 
животът продължава. Всички 
сме демократи и милеем за 
Родината, децата и пътищата. 
Трябва да се намерят средства! 
Аз съм общински съветник и 
трябва да помагам на хората, 
независимо от кое село и край 
са, защото днес сме ние, утре 
ще пострадат други!

   Няма къща или постройка 
в котленското село Соколарци, 
която да остана пощадена от 

природната стихия, ударила 
Герлово в нощта на 14-ти срещу 
15-ти март. В цялата общи-
на ситуацията бе под знака 

на оранжевия код, който на 
моменти смразяващо премина-
ваше в ярко червен. В селата 

от северната част на общината 
утрото освети щети за десет-
ки хиляди лева. По почти всич-
ки покриви на къщите можеха 

да се видят хора, които редят 
керемиди. Техници и монтьо-
ри на EVN възстановяваха скъ-
сани жици. Сгушилото се на 
билото на планинския масив 
на 330 м. надморска височина 
село Соколарци пострада най-
силно от мартенското торнадо. 
Там окото на бурята премина 
в около 22.30, оставяйки след 
себе си само разруха и щети. 
„Все е духало, ама като тази 
нощ не помним такъв ужас. 
Едва къщите удържаха. Само 
на телевизора бяхме виждали 
какво е ураган“, коментираха 
възрастните селяни.В Котел  
30-метрова ела, намираща се 
в двора на бившите детски 
ясли се стовари насред улица 
„Изворска“. Изкорененото 
дърво помля електриче-
ски стълб и остави без ток до 
сутринта десетки домакинства. 
Очевидец разказва, че преди да 
се прекърши бетонният стълб, 
оплетените ел. жици в клоните 
на падналото дърво са свете-
ли като нажежени реотани на 
печка за отопление. Малко по-
късно след голяма искра и гръм 
стълбът е паднал и е настъпил 
мрак. Районът беше отцепен 
от полицията, а пожарникари 

и техник на EVN обезопасиха 
мястото и разчистиха улицата 
от отломките. По същото време 

25- метрова ела е била повалена 
между бензиновите колонки на 
бензиностанцията на „Petrol”. 
На моменти вятърът достигаше 

скорост около 90 км/ч. Не са 
малко къщите, на които бяха 
разместени и отнесени кере-

миди и капаци по покривите. 
Съобщава се и за няколко пад-
нали комина и счупени прозор-
ци на необитавани сгради.
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Ураган със скоросТ 120 км/ч помеТе с. соколарци. 75% оТ сградиТе имаТ сериоЗни щеТи

Пред стихиите и Бога 
всички сме равни!

ПП ГЕРБ            
в помощ на 

пострадалите

Ахмед Мехмедов показва какво е останало от 
селскостопанската му постройка след торнадото. Като млечен зъб 30-метрова ела беше изкоренена

в двора на бившите детски ясли в Котел. 

Хасан Караюсуфов -Башаран
по време на молитва.



община котел партньор в кампания за защита на египетския лешояд интервю

- Какъв е поводът да се сложи 
тази информационна табела?

-Българско дружеството за 
защита на птиците си партнира с 
много  общини в страната и една 
от тях е община Котел. заедно 
направихме табела, която е 
посветена на опазването на 
египетския лешояд. Това е една 
от най-редките птици, които 
се срещат в България – има 
по-малко от 28 двойки. Идеята 
е тази табела да информира 
населението за самата птица. 
Тя е световно застрашен вид, 

който се намира в Червената 
книга. Преди време е бил 
широко разпространен и тясно 
свързан с животновъдството. 
Котел е бил животновъден 
район и стадата са давали добра 
възможност за развитието 
на този вид лешояди. Когато  
стадата намаляват и тези птици 
започват да изчезват. Човекът 
е най-голямата заплаха за 
вида. Котел е едно от малкото 
места, където има възможност 
да бъде видян този лешояд. В 
цял свят има по-малко от 12000 

такава птици. Мюсюлманите 
ги считат за свещени, 
египтяните са ги рисували по 
пирамидите, в Индия се смятат 
за санитари, които почистват 
околната среда и помагат да  
не се разпространяват зарази, 
защото се хранят с мърша. 

- Къде в нашия район може 
да се наблюдава този рядък 
екземпляр?

- Могат да се наблюдават 
птици, които преминават през 
региона. Истината е, че тук 
вече няма двойки.

- Част ли е този проект от 
действащата волиера до Трите 
вятъра?

-  Там  става  въпрос за 
белоглави лешояди и с 
тази работа се занимават 
други колеги, но като цяло 
дейността ни е много близка. 
Възстановяване популацията 
на белоглавия лешояд е 
една страхотна идея, защото 
грабливите птици са един от 
петте  признака, че средата, в 
която живеем е здрава. Това 
е доказателство за чистота 
и качество на живот. Ние 
сме на път да преоткрием 
България – тази България, 
която е изключително щедра 
на природни дадености. Ние 
имаме невероятна природа! 

- Какво ще кажете на 

скептиците, които ще кажат, 
че се занимавате с някакви 
лешояди, докато самите хора 
се чудят как да оцелеят?

- На тези хора им пожелавам 
да са живи и здрави - както те, 
така и техните семейства. Аз не 
им преча те да бъдат скептици. 
Нека и те не ми пречат да 
бъда оптимист. Всеки човек си 
избира с какво да се занимава– 
има хора, които стават 
престъпници, други политици. 
Аз съм избрал да бъда еколог – 
човек, който обича природата. 
Моята цел е да покажа на 
неселението това, което живее 
около тях, защото много често 
ние не обръщаме внимание 
на това. На мен също ми е 
трудно,  но това не ми пречи да 
обичам природата и вярвам, че 
българинът е тясно свързан с 
нея! В Холандия има резервати 
с големи екрани, на които се 
показват животни, защото те 
ги нямат, а ние ги имаме. Тук 
идват хора специално, за да 
наблюдават птиците. Това е 
един вид бизнес, който може 
да бъде развит. Най-добрият 
туризъм е свързан с околната 
среда. Нека скептиците да 
погледнат от тази страна!

- Как се финансира и издържа 
вашата организация?

- Основните средства идват 

от проекти, които ние самите 
разработваме. Кандидатстваме 
към чужди донори. Специално 
проектът „Помощ за египетския 
лешояд” е финансиран от 
програма на Европейския съюз 
и имаме партньори в няколко 
европейски страни – Англия и 

Гърция. Имаме идеи да включим 
и други участници, които се 
занимават с опазването на  тази 
птица по целия й миграционен 
път. Може да се обобщи, че 
средствата идват от Европа и ги 
харчим в България. Не вземаме 
от данъците на българите. В 
това отношение скептиците 
могат да бъдат спокойни!

Като член на Националното 
сдружение на общините в 
България, жители на община 
Котел могат да бъдат включени 
в съвместен проект на НСОРБ 
и клиника “Малинов” – най-
големия ин витро център 

в България, в програмата 
“Хиляда деца на България“.

Проектът осигурява 
безплатни изследвания за 
кандидатите по процедури в 
размер от 200 до 1500 лв.

Предлаганата помощ се 

отнася до:
- Безплатна консултация 

и преглед от специалист по 
репродуктивни проблеми. 
Безплатни изследвания и 
манипулации за изясняване 
на стерилитета. Безплатно 
извършване на спермограма и 
консултация с андролог;

- Безплатна помощ при 
подготовка на документи за 
подаване в център “Фонд 
асистирана репродукция“;

- Извършване на ин витро 
процедура без допълнително 
заплащане от пациента.

Дейността по проекта започва 
още в началото на м. март.

Гражданите, които  желаят  
да се включат в програмата 
трябваше  да подадат заявление 
при секретаря на община Котел 
Галя Андонова.

По смисъла на 
п р е д п о с т а в к а т а ,  ч е 
проектът касае специфични 

проблеми, към които 
обществото в България все 
още не се отнася с нужното 
разбиране, ангажираното 
административно лице 
гарантира абсолютна 
анонимност за всяко семейство, 
взело решение да се включи в 
програмата.

Според г-жа Андонова реално 
в кампанията са се включили 

около 15 семейства.  Важно 
е да се добави, че въпреки 
крайния срок за подаване на 
заявления, програмата  ще 
продължи действието си до 
края на календарната година. 
Заинтересованите лица могат 
да получат информация и 
координати на клиниката от 
секретаря на община Котел.

Малко и за клиника 
“МАЛИНОВ”:

“От създаването на клиниката 
до днес, продължаваме да 
се стремим да избягаме от 
матрицата – успех или провал.

И най-важното – през 
изтеклите години, разбрахме и 
нещо друго – ние не можем да 
направим невъзможното, но ще 
продължаваме да изчерпваме 
границите на възможното”.

Семейство д-р Мариета 
Гечева и д-р Максим Малинов

   Преди няколко месеца 
в  морски вестник  се появи 
спекулативна публикация, 
която целеше да създаде 
сензация, подобна на 
изчезването на „Рибния 
буквар”. Разтревожени 
котленци алармираха 
редакцията му, за да 
споделят, че стъкленицата с 
балсамираното сърце на д-р 
Петър Берон е „изчезнала“ 

от Музея на котленските 
възрожденци.   Безценната 
реликва беше върната на 
мястото й на 6 март от доц. 
Станислав Христов. Специално 
за „Котленски край” той даде 
интервю, в което разказа каква 
е причината за отсъствието на 
експоната.

- Доц. Христов, да бъдат ли 
спокойни котленци и будната 
ни общественост, която преди 

около два месеца се загрижи 
къде е сърцето на д-р Петър 
Берон?

- Котленската общественост 
може да бъде спокойна! 
Сърцето през цялото време  
беше в Катедрата по съдебна 
медицина към Медицински 
университет, където се 
извършваше неговата 
възстановка. В момента тя 
е приключила и предавам 

реликвата със сертификат за 
извършените дейности.

- Защо е необходимо 
периодично този музеен 
експонат да се носи във 
вашата катедра? Обяснете 
го за всички, които са 
злоупотребили с коментарите 
около напускането му.

- Преценката на препарата 
обоснова промиване и 
подмяна на разтворите седем 

пъти, докато то добие своя 
по-естествен вид. Това е 
технологично време, което не 
може да стане за една седмица. 
Необходими са месеци наред 
труд. Аз не виждам нищо 
притеснително, че сърцето 
е напуснало залата на музея, 
защото тези процедури не 
могат да бъдат извършени тук.

- Какво представляват този 
вид интервенции?

- Интервенции върху 
препарата няма. Подменя 
се разтвора  и се следи 
състоянието на меките тъкани.

- Какъв е този разтвор като 
химичен състав?

- Той съдържа различни 
компоненти. Те са от 7 до 9 
на брой. Разтворите се редуват 
и е дълго за обяснение, 
защото си има методология, 
по която се извършват тези 
възстановителни процедури.

- За колко дълго експонатът 
ще бъде наличен в този вид 
и какво е състоянието към 
момента?

- Ако се спазват всички мои 
препоръки може да издържи 
50-70 години. Към момента 
състоянието е много добро. 
Предстои допълнително 
омекотяване, което аз съм поел 
като ангажимент, за да добие 
вида на разтворена книга.

- Като анатом можете ли да 
кажете нещо по-особено за 
това сърце, докато е било в 
гърдите на д-р Петър Берон? 
Виждат ли се следи от някакви 
характерни болести от онази 

епоха?
- Фармацефтът, който е 

извършил първоначалната 
балсамация се е справил много 
професионално. В момента 
този препарат е изчистен много 
добре и личат точковидните 
кръвоизливи, тъй като Берон е 
бил удушен. 

- Според вас какво предизвика 
спекулации около тази 
последна реставрация на този 
експонат?

- Неразбиране на професията, 
а може би и междуличностни 
взаимоотношения, които мен 
не ме касаят. Въпреки това 
съм впечатлен от това което 

научих и гледах по медиите. 
Хора, които са невежи в тези 
процедури изказваха мнения, 
без да са подготвени за тях, 
което все пак е един неприятен 
момент. 

- В практиката си до органи на 
кои други велики българи сте 
се докосвали?

- Лично аз не съм имал такъв 
досег. При нас се извършва 
рутинна работа по приготвяне 
на препаратите за обучение 
на специализанти и студенти. 
При нас има препарати от 30-те 
години, на които не са сменяни 
разтворите. 
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след процедури в съдебна медицина сърцето на д-р п. берон се завърна в музея  интервю

община котел и нсорб в помощ на семейства по програма за ин витро

Николай Терзиев - отдел образователни 
и комуникационни дейности в БДЗП. 

Доцент Станислав Христов връчва реликвата и 
гаранционния сертификат на уредника Атанаска Марулева. 



 средства с държавен характер     6 209 533 
 средства с местен характер          4 254 459
общ. администрация      1 493 071 
общ. съвет                            89 330
целодневни д. градини     861 848
полудневни д. градини   43 091
образование                    3 816 585 
общинска болница                      0
дом. соц. патронаж           160 325
клуб пенс./инвалиди     6 400
прогр. врем. заетост          125 643 
чистота                               295 405
дом св. “марина”            463 830   
дневен център котел          41 393
осветление                        184 313
спортни бази              59 149
читалища                        141 098      
обредни домове                  31 524
музеи                                  356 492
градска библиотека            26 653     
екология                         36 778 
културен календар              55 464    
радиоточки                          18 764
резерв                        213 722    

БЮДЖЕТ 2013 г. 
10 463 992 лв.

      приет е новият бЮдЖет на община котел за 2013 година
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Общинският бюджет е финансовия 
план на една общината за една година; 
приходно-разходна сметка; израз на 
провежданата политика на местната 
власт. Той показва от къде идват пари-
те и колко; за какво се разходва; кой, 
какво и колко ще получи; до каква сте-
пен са удовлетворени потребностите на 
местната общност.

Какво плащаме и къде отиват 
нашите пари? Данъци в приход на 
Републиканския бюджет: Данък върху 
доходите на физически лица в т. ч. 
Патентен данък; Данък върху печал-
бата; Данък върху добавената стой-
ност; Пътен данък (винетки). Данъци 
в приход на Местния бюджет: Данък 
сгради; Данък моторни превозни сред-
ства; Данък при придобиване на иму-
щество; Туристически данък; Глоби; 
Такси в приход на Местния бюджет: 
Битови отпадъци; Ползване детски 
градини; Ползване Домашен социален 
патронаж; Ползване открити площи и 
тротоари; Ползване пазари, тържища; 
Административни  услуги; Технически 
слуги; Притежание на куче; Откупуване 
на гробни места; Други местни такси.

За какво се харчат нашите пари? С 
приходите от данъци и такси се финан-
сират: образование, здравеопазване, 
социални дейности, админинистратив-
но обслужване, ремонт и поддържане 
на водопроводната и улична мрежа, 
осветление на улици и площади, под-
държане на чистотата в населените 
места, екология, озеленяване, култур-
ни дейности и подпомагане развитието 
на спорта. Финансира се предоставя-
нето и на друг вид публични услуги по 
решение на общинския съвет.

  Възложените дейности на община-

та се разделят условно в две групи: 
делегирани от държавата дейности и 
местни дейности. Делегирани от дър-
жавата дейности са услуги, за които 
населението трябва да има равнопоста-
вен достъп във всички части на страна-
та: образование, ученическо и детско 
здравеопазване, социални дейности, 
музеи с национално значение и други.

Тези дейности се финансират с пре-
отстъпения Данък върху доходите на 
физически лица. За остойностяване на 
делегираните от държавата дейности 
и определяне на размера на приходите 
от ДДФЛ са разработени стандарти за 
издръжка и стандарти за численост на 
персонала. Когато приходите от този 
данък не могат да покрият разходите 
за държавните дейности, необходими-
те средства се допълват с  Обща допъл-
ваща субсидия от Републиканския 
бюджет.

  Местни дейности са тези, които се 
предоставят в зависимост от потреб-
ностите на населението и финансовите 
възможности на общината. Такива дей-
ности са чистота, озеленяване, освет-
ление на улици и площади, ремонт на 
улици, културни дейности, спортни 
и туристически дейности, общински 
съвет и други.

Тези дейности се финансират с мест-
ни данъци, местни такси, приходи от 
управление на общинска  собственост 
и други. Показатели и фактори, дали 
отражение при         разработването на 
проектобюджета:

- Минималната работна заплата, 
съгласно ПМС №250 от 01.01.2013г. е     
с нов размер от 310 лв.;

- Осигурителните вноски се запазват 
на нивото на 2012 година;

- Трансферите от Републиканския 
бюджет, разчетени в ЗДБРБ за 2013г. 
са завишени с 467 хил. лв., спрямо раз-
четените в ЗДБРБ за 2012г. За 2013г. 
се увеличава общата субсидия за деле-
гираните от държавата дейности с 277 
хил. лв. Разпределено по функции е 
както следва: „Отбрана и сигурност“ 
с 3 хил. лв.; „Образование“ с 200 хил. 
лв.; „Здравеопазване“ с 8 хил. лв.; 
„Социално осигуряване, подпомага-
не и грижи“ с 40 хил. лв.; „Почивно 
дело, култура, религиозни дейности“ 
с 26 хил. лв. Средствата в дейност 
„Общинска администрация“ са „зам-
ръзнали“ на нивото от 2010г. Общата 
изравнителна субсидия за местните 
дейности се запазва на нивото на 
2011г.;

- Трансферът за зимно поддържане и 
снегопочистване на общинските пъти-
ща е завишен с 33 хил. лв.;

- Целевата субсидия за капиталови 
разходи е завишена общо с 157 хил. 
лв., от които за изграждане и основен 
ремонт на общ. пътища с 51 хил. лв. и 
за инвестиции с 106 хил. лв.

- Размерът на такса битови отпадъ-
ци е завишен спрямо 2012г., предвид 
завишаване  размера на отчисленията 
по ЗУО;

- Размерът на местните данъци се 
запазва на нивото на 2012г., предвид 
високия процент на безработица в 
общината, ниските доходи на населе-
нието и риск от намаляване на събира-
емостта;

- Стартира се годината с преходен 
остатък от 1 636 950 лв. от които 800 
836 лв. от държавните дейности и 836 
114 лв. от местните дейности.

По-важни дейности в макрорамката на бюджета
Общинският бюджет за 2013 г. е приет с 

решение № 260 от 28.02.2013 г. на ОС  Котел.

 
   Инвестиционна програма 2013 година / по - големи обекти
ОР общ. път /Конак търла/ Седларево СМР                                         15 000лв.
ОР общ. път /Тича-Братан/ Проектиране и СМР                            143 900 лв.
ОР общ. път /граница Общ. Омуртаг-Остра могила/ СМР           80 000 лв.
ОР общ. път/Нейково-граница Сливен/ Проект. и СМР              100 000 лв.
ОР улица кв. “Изток” от №23 до №43, гр. Котел                             26 318 лв.
ОР улица кв. “Изток” от №169 до №192, гр. Котел                        20 179 лв.
ОР общински язовир в Пъдарево                                                             15 500 лв.
ОР улици с. Кипилово                                                                                     14 500 лв.
ОР улици с. Мокрен                                                                                         10 000 лв.
ОР улица кв. “Изток”, с. Градец                                                                90 000 лв.
ОР покрив СОУ Котел                                                                                     42 996 лв.
ОР отводнителна канализация Малко село                                          6 700 лв.
Дом на покойника и ограда гробище Филаретово                            6 000 лв.
ОР ул. “Освобождение” и ул. “Пр. Павлов” Ябланово                  20 000 лв.
ОР с чакъл улици в Ябланово                                                                      25 000 лв.
ОР котел течно гориво ЦДГ Котел                                                           18 803 лв.
ОР витрини и осветление музейна експозиция ПНМ Котел         5 000 лв.
ОР къща гр. София                                                                                              3 500 лв.

 

Ремонт АСФАЛТОБЕТОН улици град Котел заложени в бюджет 2013
ул. “Р.Димитриев”,”Кап. Мамарчев” и ул.”Новачка”                   22 600 лв.
ул. “Хаджи Къна Боева”                                                                                18 200 лв.
ул. “Княз Ал. Богориди”и ул. “Х. Димитър”                                          2 700 лв.
ул. “Раковска”                                                                                                        1 950 лв.
ул. “Академик Стоян Белинов”                                                                   13 800 лв.
Кръстов. на ул.”Л. Камчия”с ул.”Ж.Вичов” до хлебокомб.              600 лв.
ул. “Петър Матеев”                                                                                             1 000 лв.
ул. “21-ви януари”                                                                                               2 300 лв.
ул. “Иван Трошанов”                                                                                          1 700 лв.
ул. “Жечо Долчинков”                                                                                      2 700 лв.
Обща прогнозна стойност с вкл. ДДС                                                     67 550 лв.                           

На 26 февруари 2013 година в град Сливен 
се проведе заключителната среща по 
Програмата на Лумос за подкрепа на деца 
и младежи с предизвикателно поведение, 
която се изпълнява в дома за деца с умстве-
на изостаналост „Св. Марина” в Медвен. 
От май до края на декември 2012 година 
Станимира Начева и Диана Асенова– кли-
нични психолози и консултанти на Лумос, 
ежемесечно се срещаха и консултираха 
персонала на дома по конкретни случаи 
на деца и младежи.  Резултатите изнена-
даха и самите възпитатели, които успяха 
да изградят нов тип връзка с децата и да 
развият у себе си умението да предвиждат 
и в голяма степен превентират ситуациите 
на агресия и автоагресия. Извеждането 
на децата, настанени в ДДУИ е сложен 
и комплексен процес. Не само, защото е 
свързан със сериозна работа по промяна 
на нагласите (на специалисти, управлява-
щи и общество), но най-вече заради това, 
че в институции живеят деца и младежи с 

различни потребности, които се нуждаят 
от специфични подходи на работа, от  раз-
биране и отношение – докато някои правят 
бели и пакости „по детски”, и поведението 
им се вписва в някакви общоприети норми, 
други се държат непредвидимо, понякога 
странно, и неразбираемо за околните, и 
често с поведението си създават опаснос-
ти както за другите, така и за себе си. По 
време на работата ни в ДДУИ ние се срещ-
нахме с много хора, които поставиха пред 
нас трудностите и проблемите си, недо-
волството и непоносимостта си към проя-
вите на една определена група деца. След 
консултация с експерти от Държавната 
агенция за закрила на детето, Лумос взе 
решение да подкрепи екипа на ДДУИ - 
Медвен при работата им с децата с пре-
дизвикателно поведение чрез реализира-
нето на специализирана програма. След 
отчитането на резултатите от програмата 
беше издаден наръчник, който накрат-
ко представя програмата и успехите й.

програма лумос. какво научихме от децата с 
предизвикателно поведение от ддуи в медвен

Ученици от СОУ “Г.С.Раковски” зарадваха 
болните деца с мартеници и лакомства.



За поредна година към годиш-
ния публичен отчет на инспек-
торите на РУП-Котел липсваше 
обществен интерес и никой не 
присъстваше на мероприятие-
то. Защо на това толкова важно 
събитие гражданите ги няма 
или не проявяват интерес - в 
града, за който както някой каз-
ват, че   „времето е спряло до 
там, че дори не можеш да оста-
рееш”. Няма нужда да коменти-
раме или напрягаме интелекту-
ален ресурс. Обществото масо-
во е недоволно, критично и с 
резерви към органите на реда. 
Винаги искаме повече, а кога-
то се наложи да им съдейст-
ваме, дори да станем поемно 
лице, всеки бяга, отказва и се 
покрива. Всекидневно виждаме 
и чуваме за нарушения, дори и 
за престъпления, но се правим, 
че нищо не сме видели и чули, 
до момента в който станем 
самите ние жертва на посега-
телство или престъпление спря-
мо собствената ни личност или 
имущество. 

   На срещата-отчет с град-
ските полицаи оставаме с убеж-
дението и съпътстващото го 
заключение, че всичко е наред, 
всички сме доволни и нямаме 
забележки към работата на 
нашата полиция. За представи-

телите на градската телевизия 
и общинския вестник служи-
телите на РУП – Котел пред-
ставиха отчета за изминалата 
2012 година. „През тази годи-
на РУП- Котел следва следните 
приоритетни задачи, заложе-
ни в стратегията „В близост до 

обществото”: активизиране на 
превантивната дейност, подо-
бряване качеството на прием на 
гражданите, борба с престъп-
ността, осигуряване на общест-
вения ред, безопасност на дви-
жението, недопускането на 
терористични прояви, спазване 
правата на гражданите, закри-

ла на детето и недопускане на 
домашно насилие, предотвра-
тяване на проституцията и свод-
ничеството. Регистрираните 
престъпления през 2012 годи-
на са 344, спрямо 369 за 2011 
година. Данните сочат нама-
ляване броя на извършените 

престъпления. Установените 
малолетни извършители са 39, 
а през 2011 година са били 11. 
Това показва значителен ръст 
при малолетните извършители. 
През 2012 година са регистри-
рани 4 ПТП, в сравнение с 24 
през 2011 г.”

    „Котленски край” запи-

та до къде е стигнала борба-
та с наркотиците. „Миналата 
година бяха проведени много 
мероприятия по разкриване и 
документирате на престъпната 
дейност на лица, занимаващи 
се с наркотици. За изминала-
та година имаме задържани 4 
лица. Срещу тях има образу-
вани досъдебни производства, 
като две от лицата са осъдени 
за разпространение, а другите 
за притежание на наркотици. 
През тази година са задържа-
ни 5 лица за разпространение и 
притежание”, отговори инспек-
тор Диаманди Диамандиев. 

   Другият въпрос беше свър-
зан със зачестилите кражби на 
частни домове: „В рамките на 
две седмици има повече от 10 
ограбени къщи. Едни и същи 
ли са извършителите и става ли 
въпрос за организирана група? 
Знаем, че се посяга предимно 
на метални предмети, а в една 
къща е изнесена и цялата зим-
нина”. „Наистина в рамките на 
около месец в доста къщи имаше 
прониквания. Извършителите 
са установени и са образува-
ни досъдебни производства. 
Става въпрос за едни и същи 
лица, които от години извърш-
ват кражби. Някой от тях доско-
ро бяха непълнолетни, поради 
което не можеха да носят нака-
зателна отговорност, но пред-
полагам, че вече ще си понесат 
наказанието. Това не са дейст-

вия на организирана група, а на 
различни хора, които извърш-
ват кражби предимно на медни 
съдове”, отговориха служите-
лите на реда и допълниха, че 
гласност на извършителите ще 
се даде след като приключат 
досъдебните производства.

   Не беше забравен и клана 
на Борисовите. „Може ли да се 
твърди, че престъпността, гене-
рирана от клана на Борисовите 
значително е намаляла и бук-
вално е изчезнала? Твърди се, 
че всичко, което се случва в 
последните месеци не е тяхно 
дело”.

   За разлика от други случаи 
се оказа, че този път посегател-
ствата не са тяхно дело: „Двама 
от тях не са на свобода и няма 
как да извършват престъпле-
ния. Всичко, което се случва от 
около месец не е от Борисовите. 
Има нови лица, които са били 
непълнолетни до този момент  и 
те извършват престъпленията”.

  „Залата е празна и от това 
можем да заключим, че хората 
са доволни от нашата работа и 
сме се справили добре!”, обоб-
щи в края на публичния отчет 
инспектор Джелебов.

   Репортер на „Котленски 
край” присъства на събитие-
то, за да се запознаете с дей-
ността на РУП-Котел, зад която 
стои денонощна работа, риск 
за живота и служба в полза на 
държава, общество и ред.

Полицията се отчете,но нямаше пред кого. Отрицателен 
обществен интерес за доклада на РУ-Пoлиция Котел

Нинджи с умения на Човека-
паяк щурмуваха триетажна 
сграда в малките часове на 
12-ти срещу 13-ти март,  от 
чиято най-горна тераса дръзко 
задигнаха 100 суджука. За ужас 
на огладнелите апаши собстве-
никът на откраднатите дели-
катеси заяви: „Така се случи, 
че не можах да изследвам за 
ТРИХИНЕЛОЗА месото за суд-
жуците”. Потърпевшият Атанас 
Батанов видимо беше при-
теснен, че дори и да не бъдат 
разкрити крадците съществу-
ва вероятност те да излязат от 
анонимност в случай, че напъл-
нят инфекциозното отделе-
ние “натръшкани” от тежката 
болест. 

- Г-н Батанов, по мистериозен 
начин от дома Ви са изчезна-
ли 100 суджука. Разкажете ни 
малко повече за тази криминал-
на история в късната нощ на 12 
срещу 13 март 2013 г.

- Хората са гладни и ми 
откраднаха суджуците. Не знам 
и не мога да кажа как са се качи-
ли до третия етаж на къщата.

- Из града вече се е разчуло. 
Говори се, че тези суджуци са 
били специален деликатес  от 
конско, говеждо и свинско. На 

колко дена бяха?
-  На 30. Категорично в тях 

нямаше конско. Това са благо-
родни животни, които не мога 
да си позволя да заколя и да 
консумирам за месо. Говеждо 
и свинско имаше в каймата, 
тъкмо ставаха и можеха да се 
режат за мезе! Две вечери не ги 
прибрах и стана така…

- Възможно ли е да сте били 
следени дълго време?

- Разбира се! Аз живея в квар-
тала – тук всички са гладни. 
Само да видят нещо… С тия 
джиесеми сега се разбират и 
по–добре какво да правят и 
могат лесно да се организират – 
единият да гледа има ли някои 
на улицата, а другият да краде.

- Отскоро се занимавате с 
една неблагодарна професия. 
Допускате ли, че това може да 
е причина за кражбата?

- Може и да са ми отмъстили – 
нали ги карам да чистят. Може 
да са от моите хора. Досега не 
са имали такъв началник, който 
да ги натиска да работят. Те се 
жалват от мен навсякъде, защо-
то съм ги бил тормозел.

- Кога установихте отсъствие-
то на суджуците?

- Чак когато се прибрах от 

работа в 18 часа. Сутрин само 
си изпивам кафето и после по 
цял ден ме няма. Аз съм краден 
много пъти – взеха ми армату-
рата например, посуда и други 
вещи от къщата. Получих писмо 
от прокуратурата, че бил неиз-
вестен извършител. Питам се 
колко още ще са неизвестни. Аз 
предполагам, че ги знаят кои 
са.

- Какво може да провокира 
човек да се катери три етажа по 
такава сграда?

- Гладът е по-силен от тока. 
Ето сега и правителство няма – 
отиде си едно, друго ще дойде, 
а хората са гладни. Дано да са 
някои сиромаси. Само месо-
то да няма трихинелоза. Аз не 
съм го изследвал, защото съм 
гарантирал само за себе си.

- Може ли сам човек да се 
справи с тази кражба?

- Не може. Това е организи-
рана бригада с най-малко 3-4 
човека.

- Това някакви нинджи ли са, 
които са се специализирали в 
краденето на суджуци, пастър-
ма и луканки?

- Разбира се, че са нинджи! Те 
са като пантери. Ако им дадеш 
20 лв. да дойдат да ти копаят 

няма да ги вземат, но ходят по 
цяла нощ да копаят кабели за 
същите пари. Тук също ни окра-
доха кабелите.

- Възможно ли е да са използ-
вали дълъг прът или въдица, за 
да ги свалят от терасата?

- Категорично не може, защо-
то бяха сложени до вътрешния 
прозорец и не се виждаха. Не 
е изключено и някой да им е 
казал, че Батана е направил 
суджуци.

- Но все пак да не забравят, 
че не са изследвани за три-
хинелоза! Нали за тези неща 
няма гаранция? Знаете ли как 
се страда при прекарването на 
тази болест?

- Не знам точно, но е много 
тежко! Даже веднъж, когато 
клах едно прасе открихме три-
хинелоза и го закарахме до ека-
рисажа в Шумен. Но пак казвам, 
че ако има такова нещо аз не 
съм виновен. Да не ме обвини-
те после и да ме подведете под 
съдебна отговорност! Аз съм ги 
направил за собствена употре-
ба и не съм допускал, че могат 
да ги откраднат. Не ги сложих 
от другата страна на къщата, 
защото бяха влизали оттам. 
Преди откраднаха на жена ми 
дрехите. Тогава намериха кра-
деца на пазара, но  нямаше  чак 
такива случаи!

- Практика е на подобни орга-
низирани групи да се слагат 
емблематични имена. Ако тези 
крадци бъдат заловени как 
можем да ги кръстим?

- Може „Апаш суджук” да се 
кръстят, но не знам как ще бъде 
на цигански. Българи и турци 
няма да го направят това.

- Сега си мисля, ако месото е 
заразено, да не Ви обвинят в 
геноцид или малък  суджуков 
холокост. Да не сте краен наци-
оналист?

- Аз съм пораснал в махалата. 
Вуйчо ми и жена му бяха бил-
кари. Пораснах с циганчетата. 
Които познавам са все хубави 
момчета. Сега младите станаха 
по-лоши и не можеш нищо да 
им кажеш.

- Явно за вас тази форма е по-
скоро вид благотворителност. 
Така ли да Ви разбирам?

- Не ме е яд. Аз въобще не съм 
се ядосвал. Нека хапнат и пий-
нат. Пак ще си направя и за мен! 
Казвам ти, че преди не беше 
така – всички се разбирахме и 
вярвахме в светлото бъдеще и 
къщите си построихме, но сега 
колелото се завъртя и всичко 
се промени. Затова и зачестиха 
подобни кражби!

   Ден след излъчване на 
ексклузивния репортаж за 
кражбата на суджуците по 

местната телевизия и след бър-
зите действия на собственика 
и полицията, нинджите бяха 
заловени. Тримата са З.А. на 29 
години, И.С. на 25 години и Р.К. 
на 26 години – всички от Котел. 
Провинилите са били задържа-
ни за 24 часа в полицейското 
управление.

Пред „Котленски край” соб-
ственикът на деликатесите 
коментира своето разследване, 
с което е подпомогнал органите 
на реда. 

- На колко са оценени суджу-
ците на Батана?  

- Казаха ми, че са направили 
оценка, но не знам още дели-
катес ли са или не са. От хората 
чувам, че са  оценени за 540 лв.

- Не е ли високо обезщетение-
то от 540 лв., при положение, че 
суджуците не бяха изследвани?

- Това беше блъф, криминал-
на хватка,  за да се разкрият 
по-бързо извършителите. Аз 
имам приятели в махалата и 
не исках тази кражба да остане 
неразкрита. Разбрах, че извър-
шителите са младежи. Дали за 
продажба суджуците и познати 
веднага ми се обадиха. Разбрах, 
че и в дискотеката били разда-
вали от тях. Съобщих на поли-
цията, за да отидем заедно да 
проверим. Оказа се, че това са 
млади момчета, които са синове 
на мои приятели. Били почер-
пени и решили да се позабавля-
ват по този начин. Огорчен съм, 
че разкритите лица са роми от 
квартала, които определено не 
са гладни и бедни. 

- Какви ще са Ви претенции-
те, ако бъдете привлечен като 
страна по това дело?

- Ще искам да ми платят 
труда и месото, защото все пак 
съм дал 1000 лева за кравата. 
Родителите на младежите обе-
щаха, че ще ми платят.

- В града имаше коментари, че 
„крадецът вика - дръжте краде-
ца”. Как ще коментирате тези 
подхвърляния?

- Всеки си има врагове, но за 
мен никой не може да каже, че 
съм откраднал нещо. Може да 
съм бил буен и палав като дете, 
но тези неща са ми чужди. Не ги 
е срам! Аз съм крал булки и съм 
имал много жени, живял съм си 
добре, но подобни неща не съм 
правил!

 - Ще простите ли на извърши-
телите, ако дойдат да се изви-
нят за деянието си?

- Какво да ми се извиняват? 
Труда и средствата, които съм 
вложил, те ще ги възстановят. 
Тези суджуци бяха замесени по 
уникална рецепта, дано поне 
един ми върнат да пробвам как 
съм докарал миризмите...

Гладни нинджи откраднаха 100 суджука 
от тераса на 3-я етаж на къща в Котел

Камерата на местната телевизия и диктофона на 
“Котленски край”- единствена аудитория на отчета. 
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отбелязахме деня на прослава на св. софроний врачански
С божествена света литургия, 

отслужена от ставрофорен иконом 
Димитър, пред паметника на Софроний 
Врачански беше отбелязан деня на 
прославата на св. Софроний Врачански. 
В дъждовния ден честването беше 
уважено от М. Байкова – зам.-кмет 
на община Котел и ученици от НУФИ 
„Филип Кутев”, и СОУ “Г. С. Раковски”. 

През 1964 г. Българската православна 
църква канонизира за светец  един от 
родоначалниците   на  нашето  Възраждане  
св. Софроний, епископ Врачански. В 
българската духовна история светостта 
е залог за национално самосъхранение 
и за духовно-нравствено съвършенство, 
както може да се убедим и от протокола 
за канонизирането на българския 
възродител:

        СВ. СИНОД обсъди  условията за 
канонизиране за светия на българския 
просветител и възродител Софроний 
епископ Врачански и установи следното:

Епископ Софроний бил дълбоко смирен 
християнин. Той ясно съзнавал своите 
недостатъци и като преувеличавал 

тежестта на обикновените свои 
слабости, провинения, заблуди и 
грехове, откровено ги признавал, 
открито изповядвал и горчиво се 
разкайвал. Епископ Софроний бил 
изряден народен църковен пастир с 
високо съзнание за дълг и отговорност 
и бил готов душата си да положи, но 
достойно да изпълни своя дълг.

Той се проявил „ревностен” 
свещенослужител, редовно извършвал 

утринното и вечерното богослужение 
всеки ден, а в неделни и празнични дни 
св. литургия. 

Епископ Софроний бил рядък 
църковен учител. Той редовно в неделни 
и празнични дни и при всеки случай 
проповядвал на прост български език. 

Епископ Софроний не оставял без 
пастирски грижи и децата. Цели 
двадесет години той учел не само 
на четмо и писмо децата на своите 
съграждани, а и на вяра и християнско 
благочестие.

Епископ Софроний бил грижовен 
душепопечител. Той високо съзнавал, 
че съществен дълг на пастиря е и 
душегрижието и като енорийски 
свещеник, а след това и като епископ, 
широко практикувал душегрижие за 
всички – за стари и млади, за мъже 
и жени, за младежи и деца, за бедни 
и богати, намиращи се в скръб и 
притеснение, за паднали в тежък грях 
и други.

Наред с християнските добродетели 
се стараел да възпита в българския 

народ и граждански 
добродетели: почит към 
родители, съпружеска 
вярност, трудолюбие, 
въздържание, кротост, 
любезност, мъжество и 
най-вече ученолюбие, 
което да се изрази в 
грижи за просветата.

Епископ Софроний 
като архиерей проявявал 
особена грижа и за 
свещениците. Той мъдро 
ги ръководел, отечески 
поучавал и наставлявал. 

Епископ Софроний се 
проявил не само като 
богослов, но и като 
бележит писател. Още 
като свещеник в Котел 
той преписвал дамаскини 
и часослови, пръв 
преписал „Историята” 
на преподобни Паисий 
Хилендарски. 

Цялата му дейност 
е съгрята от чиста, възвишена любов 
към род и родина. Тая любов лъха и 
от всичките му книжовни трудове и 
особено от неговата автобиография. 
Дори и в укорите, в изобличенията, 
които отправя към българите  за някои 
недостатъци, вее силна отеческа любов. 

Епископ Софроний се проявил и като 
политически деец и активен борец за 
освобождението на българския народ 
от турското иго.

Той бил мъченик за вяра и народ. 
При изпълнение на своя църковно-
обществен дълг търпял много скърби 
и страдания: бил клеветен от своите 
събратя свещеници – „прости и неучени 
орачи”, от които мнозина били  негови 
ученици, но го ненавиждали заради 
грамотността му, несправедливо бил 
лишен от епархийския архиерей да 
служи  св. литургия цели шест години; 
много пъти бил бит; заплашван и окачван 
на бесило; заплашван с мъченическа 
смърт, с убийство и много пъти се 
намирал в смъртни опасности; много 
пъти бил в окови и затвор; търпял беди 
от свои и чужди; в беди при пътувания 
по сухо и вода, зиме и лете, в дълбок 
сняг, лют студ и непосилна жега; търпял 
големи унижения и несправедливи 
оскръбления от духовно и светски люде. 
От всички тия скърби, беди, изпитания, 
притеснения и оскърбления той търпял 
и телесни болести и страдания. Но 
всичко понасял с християнско търпение 
и велико примирение; приемал ги като 
изпратени му от Бога за изпитание на 
вярата му и изкупуване на греховете 
му. В своята апостолско – просветителна 
дейност той напълно се оприличил на 
св. ап. Павла /2 Кор. 11 :23-27/.

Епископ Софроний бил смел и 
непоколебим изповедник на вярата. 
Под заплаха да бъде убит със заредена 
и насочена срещу него пушка той бил 
принуждаван да се откаже от вярата си 
и да приеме мохамеданството, но той 

смело и без страх изповядва вярата си.
Той се проявил и като чудотворец. 

Неговата молитва била силна и 
действена и достигала до чудотворство. 
На искрено вярващите помагала, а на 
невярващите и лекомислените донасяла 
посрама и наказание. Със силата на 
молитвата той по чудо се спасил от 
смърт чрез зараза от чума.

Делото на Епископ Софроний е 
извънредно голямо за националното 
пробуждане и народно освобождение, 
за моралното издигане, верско 
утвърждаване и нравствено 
съвършенство на българския народ и за 
неговата просвета и книжовност. 

Въз основа на всичко това, следвайки 
благочестивия глас на цялата 
Българска православна църква, Светия 
Синод с молитвен възторг ОБЯВЯВА 
ВСЕЦЪРКОВНО ЗА БЪЛГАРСКИ 
СВЕТЕЦ  Богоблажения наш отец, 
просветител и възродител СОФРОНИЙ  
ЕПИСКОП  ВРАЧАНСКИ.

  Името на възсиялия с Божия благодат 
в светиите наш светец СОФРОНИЙ 
ЕПИСКОП ВРАЧАНСКИ да се впише 
в месецослова на светата българска 
православна църква, а блажената му 
памет да се празнува всяка година на 
11 март, когато по всеправославния 
месецослов се празнува паметта на 
св. наш отец Софроний Патриарх 
Йерусалимски.

Издирила и подготвила за публикация:       
д-р Росица Събева, ИМ – Котел

Дир. на ИМ - Котел Пл. Мерджанов припомни 
исторически факти от живота на  Софроний.

не 8-ми март, а благовещение е празник на Жената

Ставрофорен свещеноиконом 
Димитър: „Православната църква 
чества едно събитие, с  което жената 
е удостоена с благодатта на Господ и 
тя вече е онази, която е представена 
като родителница и продължител на 
човешкия род. Св. Архангел Гавриил 
благовестил на девицата, че от нея ще се 
роди син, като с тази чест той я удостоява 
и я прави равна на мъжа. Така Иисус 
Христос идва на замята чрез естествено 
раждане. Самият той казва, че няма ни 
мъж, ни жена, а всички са равни. 

Благовещение е най-светлия ден, който 
възвеличава жената, като детеродител, 
защото тя продължава човешкия род. 
Всяка една жена е удостоена с такова 
велико право. В старо време жената, 
която не може да зачене, а вече е семейна 
е била презряна, унижена. В много места 
от светото писание ние откриваме такива 
картини, където в пределна старост и 
с много молитви от страна на мъжа и 
жената те са дарени с деца. 

Православната църква възвеличава 
всяка една жена. Живяхме във век на 
друго общество, където църквата беше 
поставена на по-заден план. Мога да каже, 
че тя беше подложена на унищожение. В 
работническата класа от тези времена 
виждаме едно разделение на заплащане 
на труда. За една и съща извършена 
работа в капиталистическия свят на 
мъжа са давали едно възнаграждение, 
което e било по-високо, на жената друго 
по-ниско, а на децата трето. Четем в 
историята за Клара Цеткин, която прави 
онази революция, чрез която иска 
правата на жената да се изравнят с тези 
на мъжа, за да може да се получава 
еднакво възнаграждение за положения 
труд. Видите ли световно се избира една 
дата – 8-ми март, която е удостоена за 
дата на всички жени. На осмо число от 
месец март (като че ли с едно особено 
въодушевление) всяка една жена 
се чувства женски пол и чака да бъде 
удостоена с цвете. Това не е уважение 
към нея. Във времето това даже 
преминава в някакъв комерсиализъм за 
продажба на цветя. Може да забележите 
как жени се разкарват с цветя, а мъжете 
стоят на опашките за букети, за да 
засвидетелстват някаква привързаност 
и уважение към съпруга или приятелка. 

Денят на християнската  жена е 
Благовещение. На този ден тя е удостоена 
с тази почит. Това не е само в един ден 
на годината, защото тя е на почит през 
цялата година. В християнския свят ние 
не говорим за жената, която рамо до 
рамо работи с мъжа, а за тази, която е 
помощник на съпруга си, която ражда 
децата и има най-голямата чест – да се 
грижи за цялото семейство. Поздравявам 
всички жени с този празник! Забравете 
го този 8-ми март. Ако искате да бъдете 
удостоени с благодатта Христова – 
чествайте Благовещение! 
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На 21 март в Котел официално 
отвори врати за редовни богослужения 
молитвеният дом на Новоапостолска 
църква. Преди година организацията 
закупи помещение, част от бившата 
аптека. Тържествена служба за 
освещаване проведоха духовни 
представители от различни енории в 
България, начело на които беше апостол 
Кайнц и епископ Мюлер от Швейцария. 
В препълнената зала вярващите от града 
получиха Свето тайнство Причастие 
в края на служението. За в бъдеще 
църквата в котленска енория ще се 
ръководи от свещеник Стоян Лапчев.

  Накратко: Новоапостолската църква 
е международна християнска църква. 
В основата на учението е Свещеното 
Писание. През 1863 г., тя се отделя от 
католическата апостолската общност и 
оттогава върви по свой собствен път с 
апостолите, както и първите християнски 
общности. В новоапостолската църква се 

празнуват три тайнства.
Новоапостолската църква отдава 

голямо значение на отговорното 
поведение на своите членове. Всеки 
човек е отговорен пред Бога за своите 
действия. Ясна отправна точка е 
евангелието на Христос, и йерархията 
на ценностите, съдържащи се в Десетте 
Божи заповеди. 

 

новоапостолска църква отвори врати в котел

Новооткритият молитвен дом на 
НОВОАПОСТОЛСКА ЦЪРКВА Котел 

беше препълнен с вярващи, дошли за 
освещаването и Богослужението.

Апостол Кайнц

орхан ходЖа проведе среща с редЖеп ердоган
Занимаващият се активно с 

благотворителни дейности духовник 
Орхан Ходжа на 18 март 2013 г. се срещна  
с турския министър-председател Реджеп 
Тайип Ердоган в гр. Еджеабат,  обл. 
Чанаккале. Поканата за събитието е била 
от кмета на Еджеабат г-н Кемал Докуз, 
който миналата година беше гост на хаир 
сюннета в с. Малко село.  Срещата с 
министър- председателя е продължила 
45 минути и на нея са били обсъдени 
бъдещи приятелски взаимоотношения. 
Чрез Орхан Ходжа г-н Ердоган най-
сърдечно  изпраща поздрави на жителите 
на Герлово и Община Котел.

Благопожелания към живущите 
в Герлово и общината изпраща и 
бизнесменът с широко сърце, известният 
на всички със своята благотворителност, 
Али Бостанджъ. През 2012 г. в нашия край 
строителният предприемач ораганизира 
няколко ифтара и безплатни обрязвания.



- Г-н Чолаков, разкажете ни малко 
повече за провелият се семинар в град 
Котел.

- В момента сдружение „Възрожденска 
столица” от град Котел изпълнява про-
ект към Националния център за мла-
дежки програми и инициативи. Той се 
нарича „Младежко утро” и обхваща 60 
младежи от област Сливен. Целта му е 
младите хора да бъдат запознати с пра-
вата, които имат, да разберат как рабо-
тят институциите на местно и държавно 
ниво, да се включат в тяхната работа 
и дадат свои идеи. Младежи от Котел 
и Сливен проведоха семинар, а след 
няколко седмици такъв ще има в Нова 
Загора и Твърдица. 

- На какъв принцип са подбрани учас-
тниците? Как можеше млади хора да 
вземат участие в това събитие?

- Ръководителят на проекта е от 
Сливен. Там той подбра младите хора 
чрез лични познанства, чрез фейсбук 
и кореспонденция. Така се намериха 
хора, които разбраха какво представля-
ва проекта и се записаха в него. 

- Надпартийно ли е това мероприятие?
- Категорично е надпартийно! 

Националният център не финанси-
ра партийни и религиозни дейности и 
мероприятия. 

- Как се финансират тези дейности и по 
каква линия минават?

- Това е проект. Попълва се формуляр, 
кандидатства се, одобрява се в София 
и се получава финансиране. Такива 
проекти са правят в цяла България. В 
Котел е имало няколко, а в Сливен има 
постоянно. Финансират се инициативи, 
които са насочени предимно към мла-
дите хора. 

Марийка Георгиева - лектор:
- Какво представлява самият проект 

„Младежко утро”.

- Проектът включва няколко основни 
дейности. Обучението е част от тези 
дейности. Аз имам удоволствието да 
бъда тук като лектор. В основата на про-
грамата е преди всичко гражданското 
образование на младите хора, защото в 
контекста на събитията около нас виж-
даме, че това е изключително важно. 
Ние много искаме да предадем нашите 
умения, знания и опит на младежите 
и те да се научат как да си партнират с 
местната власт. Партньорството е про-
цес, които се изгражда дълги години. 
Когато млад човек отиде в съответната 
институция трябва да знае какви са ней-
ните правомощия и да предлага своите 
конкретни идеи и предложения, за да 
може да участва още в процесите на 
планиране, а не само да бъде наблюда-
тел при изпълнението и само да прави 
констатации. Нашата идея е политиката 
да се прави изключително с участие-
то на младите хора, защото законът за 
младежта предвижда създаване на мла-
дежки съвети. Не знам дали в Котел има 
такъв съвет, но си мисля, че той ще бъде 
един добър консултативен орган към 
местната администрация, който може 
да оказва въздействие при различни-

те инициативи. Следващата важна дей-
ност, която може да се въведе е учас-
тие на младежите като наблюдатели в 
работата на общинските комисии. Това 
е планирано като следваща дейност. Ще 
бъдат изготвени критерии за подбор на 
кандидатите. Проектът ще приключи с 
едно доста атрактивно събитие. Това е 
кино форум „Европа на свободите”.

- С какво впечатление оставате от 
работата си с младите? Песимизъм или 
оптимизъм преобладава сред тях, защо-
то всичко се свежда до това, че нямат 
работа и възможност за реализация.

- За мен ограничените възможности 
за работа са в резултат на усложнена-

та икономическа обстановка, но преди 
всичко са и въпрос на инициативност 
и търсене. Мога да каже, че в момен-
та все още е отворена една схема по 
ОП „Развитие на човешките ресурси”, 
по която младите, които имат устойчи-
ви бизнес идеи могат да кандидатстват 
до 31 май и да получат безвъзмездна 
финансова помощ до 20 хиляди лева. 
Все пак Котел е селска община и може 
да се кандидатства и по Програмата за 
развитие на селските райони. Повечето 
сякаш виждат възможност като бъдат 
наети някъде на работа, а вече има доста 
добри възможности и за бизнес идеи - 
за стартиране  на собствен бизнес. Не 
искам да чувам, че в Котел няма такива 
възможности! Разбрах, че в града няма 
много неща. За мен това означава, че 
има шанс за много работа, за да се съз-
даде това, което липсва. 

- Споменахте на семинара, че оценява-
те Сливен едва след  като се е наложило 
да пътуване извън града и да видите 
както става по другите места. Като вън-
шен човек какво успяхте да забележите 
в Котел за краткия си престой тук?

- Тук има уникална природа. Спомням 
си от преди години крос „Раковски”, 
оздравителните лагери, в които съм 
участвала. Има възможности за много 
социални услуги.  Преди години в града 
имаше различни възможности за реха-
билитация. Сега няма социална трапеза-
рия, различни дневни центрове. Според 
мен този град може да се развие в тази 
насока. В общината има 1048 човека с 
увреждания, които се нуждаят от соци-
ални услуги. Имате и историческите 
села Медвен и Жеравна.  Те са известни 
в цяла България. Важно е каква е иници-
ативата и получаването на информация 
за тези неща. 

- Който чете това, ще каже, че в Котел 
няма млади хора! 

- Аз не мисля така. Може би се прави 
разделение между млади и образовани 
и такива младежи, за които  искаме да 
се направим, че ги няма. В Ябланово 
население е около 5 хиляди, има голя-
мо и работещо училище, значи ги има 
и младите, и те съществуват. Защото 
не могат да намерят реализация те си 
отиват от тук. Трябва да се научим да 
се допитваме до младежите, а не да се 
опитваме да мислим като тях.  Те имат 
много добри и интересни идеи. Котел 
има уникални възможности да се пре-
върне в един център за социални услу-
ги, а да не говорим за възможностите в 
туризма. 

- Отчетени ли са успешни практики на 
младежи, които са започнали собствен 
проект след тези семинари?

- За съжаление по тази програма за 
стартиране на собствен бизнес има пода-
дени само 3 проекта в област Сливен. 
Във Варна са 200, в Ямбол са 15. Това 
показва, че тук няма устойчиви бизнес 
идеи. При нас липсва предприемаче-
ството. Младите трябва да се учат на 
това още в основното си образование.

- Това някаква регионална особеност 
ли е?

- Агенцията по заетостта е направила 
изследване и в него е определила колко 
човека ще бъдат включени в обучения, 
и консултации от област Сливен. Оказва 
се, че наистина нашата област е с един 
от най-малкото проценти на хора, които 
желаят да стартират собствен бизнес. 
Не знам какви са причините, след като 
от Сливен тръгва и се развива предпри-
емачеството. Може би това е така, защо-
то младите повече се виждат в различ-
ни институции и корпорации, а не да 
стимулират своята инициативност! През 
последните години сякаш си подготви-
хме изпълнители, а не творчески хора, 
които търсят своите възможности!

Онова, което се очаква-
ше от читалище „Съгласие – 
Напредък”, а именно: да пред-
лага условия за изява на уча-
щите се и да приобщава хората, 
за един по-активен социален 
живот, беше база за всяко едно 
наше начинание. Още през 
месец февруари, съвместно с 
Общинска библиотека „Петър 
Матеев” отворихме вратите на 
„Работилницата за мартеници” 

с активното участие на деца-
та от СОУ „Г. Ст. Раковски” гр. 
Котел. Изработените мартени-
ци предоставени чрез служи-
телите от социален патронаж 

гр. Котел зарадваха сърцата на 
възрастните хора от общината. 
Детският ни клуб „Народната 
памет разказва” представи 
един много силен открит урок 
по родолюбие посветен на 
Националния празник 3 март, 
а битовият хор  се представи в 
концертната общоградска про-
грама. В края на месец март 
с богата изложба на детски 
творби отчетохме първия етап- 

„Китна пролет” на общинска 
галерия „Четирите сезона”. 
През месец април колективи-
те ни участваха в тържествата 
посветени на Георги Стойков 

Раковски, а читалището за 
пореден път, съвместно с общи-
на Котел, организира и прове-
де националния детски конкурс 
„Фолклорна огърлица”, къде-
то се изявиха над 350 деца от 
цялата страна, а нашите колек-
тиви поднесоха специален поз-
драв към участниците и гости-
те на събитието. В началото на 
месец май с помощта на исто-
рическият музей, творческото 
ни обединение „Дарования” 
представи ден на етносите, в 
който взеха участие всички 
родители на децата, учите-
ли, изтъкнати наши самодей-
ци и съмишленици . На 10 май 
отново съвместно с общината 
организирахме и проведохме 
традиционната „Етно фиеста”, 
посветена на Деня на Европа. 
По случай 24 май читалището 
представи авторска изложба на 
нашата приложничка Дарина 
Кичукова, а детските ни колек-
тиви участваха в концертната 
програма посветена на праз-
ника. В края на месеца чита-
лището представи комедията 
„Котленска рапсодия” с автор, 
режисьор и постановчик Руси 
Русев. Представлението се пов-
тори и в средата на месец юни. 
Представленията бяха приети с 
голям интерес от всички наши 
съграждани. Спектакълът бе 
специално заснет от КТВ – Котел. 

През месец октомври отче-
тохме два от поредните 
етапи  на общинска гале-
рия „Четирите сезона” . 
Победителите получиха разно-

образни и интересни награди. 
В началото на месец ноем-

ври съвместно с Исторически 
музей– град Котел и Народен 
театър „Иван Вазов” град 
София организирахме чест-
ване на 145 годишнината от 
рождението на Гено Киров. 
Подбраните от нас хуморис-
тични сценки по текстове на 
Гено Киров и пресъздадени от 
група самодейци допринесоха 
за вълнуващата атмосфера на 
отбелязването на годишнината. 

 Под надслов „Под светлините 
на елхата” премина празничния 
коледен концерт на читалищ-
ните колективи и колективи-
те при СОУ „ Г.Ст. Раковски”. 
Отчетен беше и последния 
етап „Бяла зима” на общинска 
галерия „Четирите сезона”. 

  В следствие на течовете от 
покривната конструкция, която 
неколкократно се отремон-

тирва през годината, падна 

мазилката на част от тавана в 
салона. Настоятелството взе 
своевременни мерки и постиг-
на договореност с общинско-
то ръководство, за ремонтни 
дейности, които подлежат да 
се извършат през това лято. 
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Тодорови КУШИИ 2013
 Наложилите се като тради-

ционни „Тодорови кушии“ в 
Котел тази година бяха предиз-
викателство не само за учас-
тниците, но и за малкото пуб-
лика. Смразяващ студ, бръснещ 
вятър и на моменти суграшица, 
предложи времето в утрото на 
Тодоровден. Организираните 
от община Котел надбягвания 
се проведоха в няколко катего-
рии: според възраст на съзтеза-
телите, породата на еднокопит-
ните и това дали към тях има 
прикачен елемент. Облечен в 
овчи кожи, с четнически кал-
пак, на бял кон и с ново амплоа 
(за разлика от миналта годи-
на, когато беше дегизиран като 
Ташунко сапа), се появи най-
възрастният участник Кирил 
Баев. Препасал сабя и самодел-
но чифте, заредено с китайски 
пиратки, Баев се самопровъз-
гласи за новия Ботев, слизащ 
от Балкана, за да събере всич-
ки стари хайдути и воеводи, с 
които да превземат парламен-
та. Не пропусна участие и най-
малкият ездач Петър Брънев, 
който с мързеливата кранта-
та Гошо едва успя да завър-
ши обиколката на трасето. За 
всички включили се в надпре-
варата организаторът – община 

Котел беше осигурила награди. 
В елитната категория КОНЕ се 
класираха: 

1. Муса Исмаилов – кон  
БОЯН – с. Медвен;
2. Велислав Кондев – кон 

МЕТРОНОМ – с. Медвен;
3. Кирил Василев – кон 

Джамайка – гр. Котел.
В категорията КАТЪРИ без 

конкуренция спечели Ангел 
Христов с катър КАМАЗ от 
Котел.

В секция „Магарешко рали“ 
отново без конкуренция бавно, 
но славно финишира двуколка-
та на Тодор Беров, теглена от 
магарето Драган. Наградният 
фонд бе връчен на победите-
лите от управителя на Спортна 
база – Котел  Христо Дюлгеров, 
а наградите в паричен вид 
бяха разпределени по следния 
начин: първото място получи 
80 лв., второ – 60 лв., трето – 40 
лв. и утешителни награди на 
всички некласирали се участни-
ци по 20 лв. За разлика от пре-
дходната година лошото време 
не предразположи жителите на 
града да напълнят трибуните на 
градския стадион „Раковски“. 
Около 150 зрители, брулени от 
вятъра аплодираха гонките.
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135 ГОДИНИ ОТ ОСвОБОЖДЕНИЕТО На
БълГаРИя ОТ ТУРСКО РОБСТвО

В оспорвания финал победиха гостите от село Медвен.

Управителят на Спортна база-Котел 
награждава първия при мъжете.

Единствено в категория 4x2 на 
магарето Драган не се наложи да тича.

 На Тодоровден клубът по конен спорт “Демет” спечели престижни победи на 
състезанието в СК “ТРАКИЕЦ” - ЖИТНИЦА. Кметът на Община Котел Христо Киров 

с кон Демет Апокалипсис завоюва първо място, а Мелиха Кирова зае втора 
позиция с  коня си Демет Карлето за Гранд При Тракиец - 115/120 см.

Деца от начален етап на СОУ посрещнаха Баба Марта в 
работилницата за мартеници на Общинската библиотека. 

И това ако не е ЕВОЛЮЦИЯ:               
томахавка-сабя, индианец-революционер!


