
Уважаеми читатели, в броя ще предста-
вим репортажно предизборните меропри-

ятия на тези партии и коалиции, които са 
провели публични срещи с избирателите.

„Имаме воля”,  „Да Върнем 
България на хората”,  „За свободна 
и сигурна България”, „Да си върнем 
България”, „ Да спасим България”,  
„Да на нормалността”,” Винаги 
срещу корупцията”, „Време е за въз-
мездие”,” Три стъпки за по-добра 
България”, „ Рестарт за България”, 
„Бъди в центъра”, „Подай лопата-
та”. Един от структуроопределящите  
закони в рекламата е този на Полиц. 
Той гласи: „Колкото е по-лоша сто-
ката и колкото по-добре я реклами-
раме, толкова по-бързо разбираме 
колко е лоша стоката”. Тази теорема 
се отнася в пълна сила и за полити-
ческите маркетингови общувания. 
Един успешен лозунг сам по себе 
си не може да привлече гласове, 
но може да обърне внимание към 
партията, лицето или някакъв вид 
политика, който партията предлага. 
С какво ще запомним тези избори, 

преминали почти инкогнито в крат-
кия период на вялата агитационна 
кампания на територията на общи-
на Котел? Задълбоченият анализ на 
партийните листи показва рекордно 
присъствие на кандидати за народ-
ни представители родом от общи-
ната. На най-челно място в листа-
та на партията на протестиращите  
„Демократична гражданска инициа-
тива“ са две котленки  Женя Колева–
на първо място и Гергана Маринова 
на трето. На пета позиция в лис-
тата на ПП „АТАКА” е Екатерина 
Дончева– от Котел. Стефка Куцарова 
от Котел е седма в листата на парти-
ята на Костов – ДСБ. В листата на 
партията на Николай Цонев- „Нова 
алтернатива“ пети е Стефан Петров 
също от нашия град. Петър Петров 
от село Жеравна е пети в листата на 
ДПС, а Мария Радославова шеста в 
Коалиция за България - БСП.

Обновено издание за новини, култура, местна и регионална политика, образование и спорт в Община Котел
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С бурни аплодисменти жите-
лите на с. Ябланово посрещ-
наха своите гости от ДПС на 
традиционния събор „Герлово 
пее и тацува”. Празника на 
селото уважиха председате-
лят на ДПС Лютви Местан, зам. 
председателят на ДПС Филиз 
Хюсменова, която е и евроде-
путат, централното ръковод-
ство на Младежко ДПС, както 
и кандидатите от листата на 
ДПС в Сливен – водачът на 
листата Янко Янков, Мустафа 
Мустафов – областен предсе-
дател на ДПС-Сливен, Валери 
Башев, Валентин Георгиев, 
Ахмед Бинбаш и Петър Петров, 
кметът на община Котел – 
Христо Киров, както и кме-
тът на Авджълар, Истанбул – 
Мустафа Дерменджи с общин-
ски съветници и председатели 
на изселнически организации.

Жителите на селото благо-
дариха на представителите на 
ДПС за всички грижи, които 
са положили за подобряване 
на качеството им на живот в 
Ябланово, за реализиране-
то на проекта за водоснабдя-
ване, за ремонта на детската 
градина, за изграждането на 
детската площадка и други.

„България има нужда от побе-
дата на ДПС, защото ние сме 
гарант за намирането на ново 
стабилно демократично упра-
вление на страната”, каза на пре-
дизборния митинг  в Ябланово 
председателят на ДПС и водач 
на депутатската листа в 9-и 

Многомандатен изборен район 
– Кърджалийски Лютви Местан. 

България има нужда от нов 
министър-председател, който 
ще залага на интелект, а не 
на инстинкт и ще управлява с 
интелектуалния потенциал на 
целия народ, подчерта Местан. 

Той посочи, че управлението на 
ГЕРБ е сгафило с уволнението 
на хиляди млади и висококом-
петентни кадри, само защото 
не са нейни активисти. „На мес-
тата на уволнените младежи, 
завършили престижни универ-
ситети зад граница, ГЕРБ назна-

чи калинки с фалшиви дипло-
ми. Правителството на ГЕРБ 
трябва да отиде на бунището 
на историята, защото вони на 
законово нарушение и провал”. 

Лютви Местан определи 
Бойковата партия като силен 
противник, защото в нейните 
ръце е цялата държавна власт, 
в това число и силовата. „Те 
ще използват горските стража-
ри като политически стража-
ри на ГЕРБ”, предупреди той. 

Яблановци не са се уплаши-
ли от диктатора Тодор Живков, 
няма да се уплашат и от него-
вия бодигард, подчерта Местан 
пред стотиците привърже-
ници на ДПС. Той обяви май 
за месец на болката , заради 
мирните граждански протести, 
потушени с милиционерско 
насилие през 1989 година по 
време на тоталитарния режим. 

"за свободна и сигурна българия. време е за реална демокрация"

Янко Янков: „За нас е 
особено удоволствие, когато 
идваме във Филаретово. 
По християнския календар 
днес е Цветница. Аз смятам, 
че цветята са тези, които 
впечатляват не само очите, но 
и душата на човека. Гледам 
букета, който ми подари една 
малка госпожица и си мисля, че 
той е толкова красив, защото в 
него има разнообразни цветя. 
Това е и основният смисъл и 
философия на ДПС – всички 
етнически цветя в букета да 
се чувстват еднакво значими. 
Тази борба, която ДПС води 
вече 23 години все още не е 
приключила. За последните 
четири години България 

се върна назад в много 
отношения, но най-вече в 
правото ни да бъдем свободни. 
Вече никой не се чувства 
свободен в нашата страна. 
Само вижте какви неща излизат 
в публичното пространство. 
Добрата новина е, че ГЕРБ 
приключи с политическото си 
значение. Основният проблем 
на неговите лидери ще бъде как 
да се справят с правосъдието, 
как да не бъдат арестувани и 
разследвани.

Тук аз виждам наши гости 
от БСП и от тяхната листа, на 
които от ваше име искам да 
кажа добре дошли. Убеден 
съм, че ние ще направим 
необходимото мнозинство, за 

да може в следващия парламент 
да управляваме страната и най-
после да въведем социално-
либерален модел, който нашия 
лидер формулира. Това е 
модел на истинска социална 
справедливост за хората, 
модел в който има свобода 
за човешката инициатива, в 
който държавата е майка, а не 
мащеха. Това ли мислехме за 
нашите деца – единственото 
място за прехрана за тях да е 
чужбина? 

Предстоящите избори са 
основополагащи за бъдещето 
на България. Помнете ми 
думата, че шега с това не бива. 
Политическите партии ще 
бъдат изправени пред важен 

проблем. Не може да се прави 
политика както до този момент 
– да се лъжат хората. Всеки 
божи ден ще има постоянен 
граждански контрол. 

Повече никой няма да търпи 
заблудите и имитациите на 
политиците.  ДПС е доказала, 
че никога не прави компромис  
с правата и свободите на 
хората, с това всички да 
живеят спокойно. Важно е да 
подкрепите политическата 
сила, която никога не Ви е 
предала.  Разчитаме и на 
младите хора, които искат да 
се случват добри неща чрез 
политиката. Бъдете живи и 
здрави.Благодаря, че сме 
заедно и си вярваме!”

Ширин Балканлъ: „За нас 
този ден е един изключителен 
празник, защото сред нас 
има скъпи гости. На всички 
ни е известно положението 
в България. Страната ни се 
намира в тежка финансова, 
икономическа и политическа 
криза. Тя се задълбочи от 
некомпетентното управление 
на ГЕРБ. Те показаха, че 
са некадърни, неспособни, 
докараха всички до 
положение, в което никой  
не се чувства пълноценен 
гражданин. Благодарение на 
тях хората потънаха в мизерия 
и нищета. По тази причина 
наши сънародници посегнаха 
на живота си. Самозапалвайки 
се десетки семейства по жесток 
начин сложиха край на своя 
живот. Историята не помни 
такива актове. Ние няма да се 
палим! Ние ще се борим с мирни 
средства. На 12 май ще отидем 
да направим своя правилен 

избор, гласувайки с бюлетина 
номер 40 – бюлетината на 
ДПС. Открито заявявам, че съм 

горда от това, че съм част от 
това голямо семейство на ДПС. 
Горда съм, че имаме лидер като 
г-н Ахмед  Доган! Горда съм, 

че имаме председател като г-н 
Лютви Местан! Щастливи сме 
от факта, че Янко Янков е водач 

на листата в нашия район. Той 
е човек, който през последните 
осем години беше с нас, сред 
обикновените хора. Той ни 

доказа, че ние сме му важни, че 
нашите проблеми са и негови 
проблеми. В село Филаретово 
няма човек, който да не познава 
г-н Янко Янков. Той може да 
бъде пример за подражание 
на всеки, който уважава себе 
си. Дай, Боже, всекиму такъв 
депутат! Дай, Боже, всекиму 
такива лидери като нашите!

За съжаление понякога сред 
нас попадат парашутисти, 
които не знаят защо са в нашите 
редици. Когато някои не успеят 
да постигнат това, което 
желаят или да се докопат до 
някой пост си тръгват. Тръгват 
си, оплювайки нашия лидер и 
нашата партия. Ние няма да 
позволим на тия господа да 
опетнят името на нашия лидер. 
Той ни е дар от Бога! Лидери 
не се избират или назначават 
– те се раждат! Всяка епоха си 
ражда своите водачи. Ние се 
молим на Господ да ни е жив и 
здрав, да ни води и радва дълги 

години. Ще се борим за нашата 
кауза, а тя е един по-спокоен, 
по-светъл и добър живот. 
Неведнъж сме доказвали на 
опоненти и врагове, че сме 
мъдри и търпеливи. Доказали 
сме, че ДПС е важен фактор. Ще 
продължим да им припомняме 
това, защото някои се правят, 
че го забравят. На 19 януари 
2013 година по медиите видяхте 
какво се случи. Беше извършен 
атентат срещу нашия лидер. 
Този пистолет не беше насочен 
само срещу него, но и срещу 
всички турци, срещу нашата 
партия, срещу демокрацията в 
България. Поръчителите искаха 
да ликвидират партията и нас 
самите. За тяхно съжаление 
нещо не им се получи. Не им 
се получи, защото Господ 
беше с нас! За да няма повече 
атентати, подслушвания и 
самозапалвания, гласувайте с 
бюлетината на ДПС”.

Предизборен митинг-среща с. Филаретово: " различни, но заедно! "

Джемал Чобан 
кмет с. Ябланово

Мустафа Дерменджи
кмет Авджълар РТ

Илхан Кючюк
председател МДПС

Филиз Хюсменова
евродепутат ДПС

Лютви Местан
председател ДПС

Янко Янков
водач на листата на ДПС

Ширин Балканлъ
общ. съветник ДПС
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С преклонение пред саркофага 
на идеолога на българското  
националноосвободително 
движение Георги Сава Раковски 
в столицата на българското 
Възраждане Котел стартира 
предизборната кампания на ПП 
ГЕРБ-Сливен.

Водачът на листата Десислава 
Танева и кандидатите за 
народни представители се 
включиха в честванията 
по повод 192 години от 
рождението на революционера. 
Бяха поднесени венци и 
цветя от името на областната 
организация на ГЕРБ. В книгата 
за почит пред портрета на Г.С. 
Раковски бе написано : „Поклон 
пред великия българин, 

радетел за свободата на 
България. От ПП ГЕРБ-Сливен”. 

„Скъпи приятели, нека 
предизборната кампания 
и времето, в което ние ще 
кажем, че бяхме по-добри от 
всички останали, да започне с 
дълбок поклон към личностите, 
които са се борили за нашата 
национална идентичност 
и държава. Нека в името 
на тяхната памет и борба, 
всеки от нас, според своите 
възможности, даде своя дан 
за доброто на обществото. 
Поклон!”, каза Десислава 
Танева при поднасяне на цветя 
пред саркофага на Раковски.
По-късно, пред симпатизанти 
и членове на партията, тя 

пожела успех на изборите и 
благодари на всички, които 
работят в името на добрата 
кауза и представи всеки от 
кандидатите за народни 
представители от листата. 
Танева подчерта, че листата 
е в резултат от предложения 
на местните структури и 
Изпълнителната комисия се е 
съобразила изцяло с желанието 
на областната организация. Тя 
бе категорична, че ГЕРБ няма да 
дава празни обещания. „Лично 
лидерът на партията Бойко 
Борисов заръча всичко, което 
можем да направим и което ще 
предложим, да е изпълнимо 
и утре ще държи отговорен 
всеки от нас”, каза Танева. Тя 

изрази задоволство от факта, 
че кандидатите за народни 
представители са съпричастни 
към проблемите на обществото 
и се надява, че ще излязат с най-
доброто в борбата за доверието 
на парламентарните избори. 
„Голямата битка е между БСП 
и ГЕРБ и трябва да спечелим 
с голяма преднина, защото го 
заслужаваме, защото сме без 
алтернатива от конкурентните 
партии”.

Десислава Танева акцентира 
върху направеното по време 
на управлението на ГЕРБ 
и програмата за следващ 
мандат. Най-важният акцент 
е повишаване на стандарта на 
живот на българските граждани 
чрез заложени конкретни 
мерки.

„Най-слабото място на нашата 
политика бяха ниските доходи 
на хората, а най-силното – 
запазване на финансовата 
стабилност на страната, което 
позволи България да получи 
увеличение на евросубсидиите. 
Ние няма да теглим заеми и 
да задлъжняваме поколенията. 
Ще заложим на стабилността 
и мерки за повишаване 
стандарта на хората. Доходите 
не се повишиха съгласно 
очакванията на хората. 
Надяваме се за следващия 
мандат да оправдаем тези 
очаквания”.

ПП ГЕРБ обещава запазване 
на плоския данък, запазване 
ставката на ДДС и 50 
процента намаление на 
административните тежести, 

което да доведе до по-добра 
среда за работа на малкия и 
среден бизнес. В програмата 
се предвижда прилагане на 
обратното начисляване на 
ДДС за сектори, които са с 
потенциален риск от измама. 
Водачът на листата на ГЕРБ-
Сливен припомни, че за първи 
път при управлението на 
ГЕРБ, България подписа пряк 
договор за доставка на газ с 
20-процентно намаление. 
„Това, което направихме, а 
никой не посмя преди нас, е 
прекратяването на проекта 
Белене, което коства на ГЕРБ 
падането от власт заради 
кръговете, които бяха засегнати 
и предизвикаха протестите”.

Десислава Танева припомни, 
че благодарение на усилията 
на ГЕРБ в Котел беше запазена 
болничната помощ чрез 
разкриването на вътрешно 
отделение към МБАЛ „Д-р 
Иван Селимински”. Освен това, 
е одобрен проект за ремонт на 
общинска сграда и закупуване 
на апаратура за медицински 
център за доболнична помощ. 
Извършена е реконструкция 
на канализация в с. Градец, 
водоснабден е цял квартал 
в село Ябланово, където 
жителите никога не са имали 
питейна вода по домовете си.

Общинската организация 
на ГЕРБ се е включвала всяка 
година в кампания през зимата 
за подпомагане на социално 
слаби хора с хранителни 
продукти на стойност  около    
10 000 лв.

Марин Кавръков: „Много 
пъти съм казвал, че от всички 
общини най-голяма симпатия 
изпитвам към Котел.Ето 
защо идвам тук по-често и 
новозагорци ми се сърдят. 
Проектът за пътя Тича – 
Върбица- Менгишево е готов и 
ако не бяхме излезли от властта 
щеше да започне работата по 
него. Надявам се до края на 
годината да завършим това 
начинание. В скоро време ще се 
гласува план за водния цикъл 
на цялата област. Поставил съм 
изискването да се строи язовир 
„Братан”. Вече четири години 
само за това говоря. Искам 

подкрепата на котленската 
общност за включването на 
този проект в плана, защото 
той е може би най-важен от 
всички за цялата община. 
Ако сега не се преборим 
за реализирането му, ще 
можем да искаме европейско 
финансиране чак през 2038 
година, а аз до тогава може да 
не съм жив. Когато се направи 
общественото обсъждане 
искам силна подкрепа от 
котленци по този въпрос. 
Трябва да се подпомогне не 
само болницата, която г-жа 
Танева спаси, но и тази за 
рехабилитация и доболнично 

лекуване, защото такава няма 
в Търговище, Стара Загора, 
Ямбол. Тя е не само с местно, 
но и с регионално значение. 
Тя има капацитет от около 
64 места, които трябва да се 
запълнят. Котел се нуждае 
и от дом за стари хора. Ние 
ще помислим за национално 
финансиране на такъв проект. 
Намислили сме много неща. 
Дано да сме живи и здрави, за 
да можем да ги направим!”

 Станка Златева: „Като 
народен представител ще 
съдействам за направата на 
плувния басейн и спортния 
салон в музикалното училище”.

"когато сте имали нужда сме се 
опитвали да сме във ваша помощ" 

"имаме воля! стабилност и мерки за Повишаване стандарта на хората" 

 Десислава  Танева:  
„Уважаеми котленци, в края на 
една изключително арогантна, 
черна и агресивна кампания 
искам с нормални, обикновени 
и човешки послания да се 
обърна към вас. Надявам се 
те да бъдат чути и разбрани, 
за да може нашият екип да 
бъде до вас и през следващите 
четири години. През изминалия 
мандат като ваш народен 
представител, както и нашите 
представители като цяло, 
положихме максимални усилия 
в това трудно за България и 
Европа време, за да облекчим 
живота Ви. Когато сте имали 
нужда сме се опитвали да сме 
във ваша помощ.  Независимо, 
че в страната бяха закрити 
18 общински болници, 
ние направихме така, че 
болничната помощ за котленци 
да бъде запазена, независимо 
от всичко, което се изсипа 
върху главите ни. Работихме 
и за възможността да имате 
нов медицински център. Ние 
оказахме подкрепа на община 
Котел, независимо, че тя е 
управлявана от основния ни 
политически опонент в района 
ДПС, за да имате  по-добри 
условия за живот, канализации, 
пътна, спортна и социална 
инфраструктура. Надявам се, 
че проектите, които с наша 
подкрепа бяха спечелени 
от местната власт ще бъдат 
довършени, така че да се случи 

нещо добро. С наши лични 
усилия и със съдействието 
на зам.-министъра на 
земеделието, община Котел 
беше включена в програма 
за най-необлаготелстваните 
региони. Така земеделските 
производители получиха малко 
повече, отколкото другите 
земеделци от останалата 
част на България. И това 
направихме ние! Когато имахте 
затруднения от наводненията 
и ураганния вятър, ние бяхме 
тези, които от партийната 
субсидия подкрепиха 
пострадалите семейства, които 
нямаха финансови ресурси, за 
да оправят пораженията. През 
това трудно време може би 
допуснахме и грешки, но ние 
бяхме до вас. През следващия 
мандат ще акцентираме 
върху социалната политика.

За какво продължаваме 
да се борим? Още миналата 
година, заедно с Марин 
Кавръков, който е областен 
управител и кандидат за 
народен представител, 
започнахме да настояваме 
пред Министерството на 
регионалното развитие 
за включването на язовир 
Братан в т. нар. мастър 
планове. Ще продължим да 
се борим за финансиране по 
изграждането му. Това ще 
осигури непрекъсната и чиста 
питейна вода за котленци и 
ще създаде работни места 

в района. Ние сме двамата, 
които поставиха този въпрос 
пред Министерски съвет. 
Ще продължим да се борим! 
Продължаваме и с подкрепата 
за изграждане на социална и 
спортна инфраструктура и 
община Котел. Надявам се тези 
проекти също да приключат 
успешно и котленци да имат 
малко спокойствие в трудните 
моменти през които преминава 
България.

През изминалия мандат 
построихме 150 километра 
магистрали и рехабилитирахме 
1500 километра пътна мрежа. 
Искам да подчертая, че 
средствата за това бяха 
европейски и те не можеха да 
се използват за друго, освен за 
построяването на тези пътища. 
Цената на строителството им 
беше два пъти и половина 
по-евтина, отколкото 
проектите, които бяха до 
2009. За същите средства, при 
това европейски, построихме 
три пъти повече пътна 
инфраструктура. До какво 
доведе това? През 2008 година 
жертвите от катастрофи по 
пътищата бяха 1200. През 2012 
година тази черна статистика 
е повече от два пъти по-ниска 
– 599 жертви. Ще продължим 
политиката за осигуряване на 
по-добра пътна инфраструктура 
и създаването на допълнителни 
мерки за намаляване на тази 
черна хроника.

В отминалия мандат за първи 
път бяха инвестирани над 20 
милиона лева за реставрация 
и строителство на църковни 
храмове. За Сливенска епархия 
бяха отпуснати около 600 хил. 
лева за ремонти на църковни 
храмове. С  партийната 
субсидия на ПП ГЕРБ – 
Сливен -  близо 100 хил. лева, 
подкрепихме и ремонтите на 
читалища, спортни клубове, 
студенти с финансови 
трудности. Направихме това, 
което ни е по силите и дадохме 
пълен отчет в края на мандата. В 
следващия мандат политиката 
на подкрепа за българската 
църква ще продължи. 
Започнали сме инициатива за 
подкрепа реставрацията на 
петкорабния храм „Св. Петър 
и Павел” в Котел и се надявам, 
че в края на един евентуален 
следващ мандат, ако получим 
вашата подкрепа, за котленци 
и техните гости това ще е едно 
от уникалните места, които ще 
могат да посетят.

Уважаеми котленци, 
чистосърдечно и откровено, 
като човек, който е от 
сливенския край, като човек, 
който е бил много често в Котел, 
като човек, който винаги е 
откликвал на професионални и 
лични молби, Ви моля на 12 май 
за обществена подкрепа за мен, 

за Марин Кавръков – областен 
управител, за Станка Златева 
– личност и име в спортната 
история на България, която е от 
нашия край, да ни подкрепите! 
Заведете вашите родители, 
вашите братя и сестри да 
гласуват на 12 май с номер 15 
в интегралната бюлетина за ПП 
ГЕРБ. Бих помолила за същото 
дори и тези от вас, които не 
са симпатизанти на нашата 
партия. От всички кандидати 
за народни представители от 
сливенските листи на партии, 
които са с шансове да влязат 
в Народното събрание, тези 
които наистина са била на 
разположение през този 
мандат са представителите от 
ПП ГЕРБ. Ние ще продължим 
да правим това! Ние ще 
продължим срещите си с 
хората, ще продължим да 
решаваме това,  което е по 
силите ни. Ще бъдем до Вас  
лично и чрез нашите общински 
ръководители  – в лицето на 
Коста Каранашев в района, 
така че това, което е възможно 
да го направим. Благодаря 
за досегашната подкрепа, 
която сме получавали в Котел 
и се надявам на 12 май тя да 
е категорична и с номер 15 в 
интегралната бюлетина!

Станка Златева, Марин Кавръков и водача на 
листата на ГЕРБ Десислава Танева
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с. Боринци          40    22     19     17     35     12      0      0       1      0       0      0            0           6       4         2
с. Братан           2      3      2       0      20    10      0      0       0      0       0      0           0            1       0         1
с. Градец         290   221   79    245    73     21      5      4       5      4       10     8           1            71     6         28
с. Дъбова          3       7      1       0      32     6       0      0       1       0       0      0          0            0      1          0
с. Жеравна         85     60    72     50     14     10      27    13      0      2       5       5          1            55     7         10
с. Катунище          10     7      8       7       2       2       3      1       3      0       2       0          0           7       2          1
с. Кипилово         128    99    62     97     11      6       3      1       6      2        7      5          5            90    19         30
гр. Котел        1349  883   395  662   353   64      80    65     157    9      80    67         38         473   118        162
с. Малко село       4      11      8      12     364  219      4      0      1       1        0      0          1            1       1           3
с. Медвен         51      31     24    36     14     2        0      0      5       0       5      1           5           21      5          8
с. Мокрен         100   129   126    101    50    5        4      3      7       0       6      5           3           61     18         20
с. Нейково          52    32     63     52     11     28      5      0      3       0       5      2           1            31     15         18
с. Орлово          4      10     2       3      114   73       3     0       0       2       0     0           0            1       0          5
с.Остра могила     7       6      3      3      101    65      2      0      0       15      0     0           0            1       0          0     
с. Пъдарево          67     61    54     58     0       1       6      0      4       1        4     0           2           93     22         31
с. Седларево         16     10     4       8      1       2       1       0      1        0       1      0          0            1       0          2
с. Соколарци         12     91    15      5     300   142     5      0      3        2       1      0          0            3       2          0
с. Стрелци          15     35    7       14    247   99      1       0      1        0       0     3           1            2       0          3
с. Тича          48    45    59     81    409   180     5      1       4       29     6     3           6            34     5          14
с. Топузево           2      13    7       10     65     26     4       0      2       1       0      1           0            1       1           0
с. Филаретово       6      14    11       1     369   239     2      0      1        29     0      0          4           0       1           3 
с. Ябланово          77   157    64     94   1465  950    49     2      2       41      2      1           8           7       7          0
           общо:       2368  1947 1085 1557  4050 2160  209    90    207   137   134   101        76         960   234      343

резултати от проведени парламентарни избори през 2009 и 2013 година в община Котел
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19 279 избиратели по списък

   По избирателен списък на тери-
торията на Община Котел с право 
да гласуват бяха  19 279 жители. 
Констутуционното си право право 
упражниха едва 7 426 избиратела или 
38.57 % . Активността за праламентар-
ни избори 2013 спрямо 2009 е с 10 % по 
-ниска когато да гласуват са излязли     
9 622 души. Със 7% се е повишила и 
изборната грамотност, като се отчи-
та сериозен спад на недействителни-
те гласове особено в секциите където 
гласуват избиратели от малцинствата.
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49,47 %
избирателна

активност

Окончателни резултати за 21 
МИР от парламентарните избо-
ри, проведени на 12 май 2013 г. 
За партията на Бойко Борисов 
са гласували 25 791 души, което 
прави 32,01%. На второ място 
е Коалиция за България с 23 
874 гласа или 29,9%. Третото 
място се заема от Атака с 6610 
гласа или 8%. На четвърто 
място е ДПС над 5764 гласа 
или 7,22%. От имащите право 
на глас в област Сливен 180 
405 души са гласували 82 753 
души. Избирателната актив-
ност в областта е 45,87 на сто. 
Действителните бюлетини са 
79 932, а 2 821 са недействител-
ни. 882 от недействителните 
бюлетини са имали поставени 
знаци, цифри или букви, 259 са 
имали отбелязан вот с червен, 
зелен или черен химикал, 327 
са били празни, 544 не са били 
по образец, 472 са имали отбе-
лязани две и повече кандида-
тури, 305 са имали знак, който 
излиза от квадратчето, а 18 са 
били без двата задължителни 

печата. Ето и окончателните 
резултати на партиите, преми-
наващи 1% от гласовете.

      
Нов. алт. – 1108 гл. /1,3 %/

НФСБ – 3450 гласа /4,3 %/

КБ – 23 874 гласа /29,9 %/

ЦСД – 537 гласа /под 1 %/
 
СДС – 839 гласа /1,05 %/

Атака – 6610 гл. /над 8 %/ 

ГЕРБ– 25 791 гл. /над 32 %/
 
РЗС – 1642 гласа /2,03 %/

ВМРО – 2103 гл. /2,64 %/

ЛИДЕР– 985 гл. /1,23 %/

ДБГ – 1740 гласа /2,18 %/

ДПС – 5764 гласа /7,25 %/

ДСБ – 1470 гласа /1,9 %/

Във възрожденски 
Котел Иван Костов на среща 
с членове и симпатизанти от 
демократичната общност в 
града даде подкрепата си за 
водача на листата Димитър 
Сяров и нейните членове– 
Веселин Кънчев, Георги 

Мавродиев, Яшар Дормуш и 
представителката на Котел 
Стефка Куцарова. Домакин 
и организатор на срещата 
беше Мария Градешлиева, 
председател на общинската 
организация на ДСБ, уважаван 
и авторитетен педагог в града.

Лидерът на ДСБ отговори 

на въпроси на присъстващите, 
като акцентира на позицията 
на ДСБ и коалицията, че в 
тази кампания важната тема 
не са подслушванията, а 
загрижеността и излагането на 
идеи и решения за доходите, 
работата и сигурността на 
хората. 

Нашият разговор е как  да 
се намали бедността, как да 
си намерят работа хората, 
с откриване на нови работни 
места и как да се гарантира 
тяхната сигурност, добави 
Костов. Той обаче смята, че има 
сили, които очевидно тласкат 
кампанията в друга посока – 
чрез заливащите медийното 
пространство скандали за 
СРС-та и законни и незаконни 
подслушвания, да се изместят 
същинските дебати за търсене 
на решение на проблемите 
на страната. С тези действия 
според него се цели хората 
допълнително да се оттеглят от 
гласуването и изборите да се 
решат от най-твърдите ядра на 
партиите. 

Нашите идеи и решенията, 
които предлагаме за справяне 
с кризата, на практика нямат 
алтернатива, каза той. Ако 
ги съпоставим с тезите на 
всички останали партии, 
това е очебийно. Към това 
трябва да добавим, че, за 
разлика от останалите,  ние 
като политическа сила не сме 
вкарвали страната в криза, 

както това стана по времето 
на Луканов и Виденов и 
досегашните управляващи, 
а точно обратното – ние 
се справихме с кризите, 
предизвикани от тях, допълни 
лидерът на ДСБ. Водачът на 

лисата Димитър Сяров увери 
участниците в срещата, че 
ако бъде избран за депутат 
ще положи всички усилия 
със заложените в програмата 
на ДСБ мерки Котел със 
своя уникален за страната  

исторически, културен и 
човешки потенциал, да 
се развива по-успешно и 
интересите хората, които са 
се нагърбили със свой малък 
семеен и дребен бизнес, да 
бъдат защитени.

“Три стъпки за по-добра България”

Иван Костов
лидер на ДСБ 

Общинският председател на ДСБ - Котел Мария Градешлиева 
представя листата за 21 МИР  с водач адвоката Димитър Сяров.



“ВИНАГИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА”

Живко Темелков: „За пръв път правя 
предизборна среща в Котел и с нея 
РЗС закрива кампанията си в областта. 
Запознах се с г-н Янев през 2001 година, 
когато Петър Стоянов загуби изборите 
за президент и от тогава съм до нашия 
председател. Създадохме РЗС през 2005 
г. и от една малка партийка, на която 
много хора трудно й запомняха името, 
направихме ключов и важен фактор, от 
който зависят много процеси в рамки-
те на България. Вече на 90 процента 
съм сигурен, че на 12 май нашата пар-
тия ще има свой народен представи-
тел от област Сливен и този човек ще 
бъда аз – Живко Темелков. Имам само-
чувствието, че процесите ще се развият 
благоприятно. Само седмици по-късно 
ще можете да ме търсите и да видите 
дали ще си изпълня обещанията. Ние 
имаме кауза, която беше призната от 
целия български народ, който излезе 
на протестите, а тя е, че трябва да се 
извърши рестарт на системата и е нужна 
нова конституция. Сегашната е писана 
от Луканов и бившите комунисти. На 
малка и бедна България са необходими 
най-много 100 народни представители, 
които да имат право на два мандата. Не 

може едни и същи кметове, съветници 
и народни представители 23 години да 
имат наглостта да превръщат тези пози-
ции в своя бащиния. РСЗ ще направи 
така, че да участва в изпълнителната 
власт и ще даде това, което е необходи-
мо на народа ни – възмездие за всички, 
които ни доведоха до просешка тояга.  
Обещаваме да има осъдени министри, 
шефове на агенции. За да се случи това 
е необходимо да се направи промяна 
в конституцията. Чрез източване на 
ДДС и пране на пари биват откраднати 
повече от пет милиарда лева. Това са 
средствата за пенсии, за стипендии, за 
детски надбавки и нови работни места. 
Навсякъде  има корупция, но тя трябва 
да бъде сведена до един допустим мини-
мум. Повечето хора се сещат за РЗС и 
Яне Янев, когато стане въпрос за борба 
с корупцията. В това народно събрание 
само за няколко месеца Янев започна 
борба с енергийната мафия. Като пред-
седател на комисията за корупция, той 
извади конкретни данни, включител-
но и СРС-та, разсекрети документи, от 
които става ясно как бившите комунисти 
вземат комисионни – Румен Овчаров с 
неговите 30% и кръга около него. Ние 

ще опростим малките и средни кредити 
за сметка на банките, които са се пре-
върнали в бирници. Моделът за соци-
ално политика също е тотално сгрешен. 
Трябва да се започне нов процес, който 
да насърчава младите семейства да 
раждат деца, които да растат в здрава 
среда. Ние сме за развитието на т.нар. 
образована раждаемост. Трябва да се 
дава повече на образованите. В област 
Сливен имаме уникални дадености – 
съчетание межди плодородна земя и 
красива планина. Могат да се привлекат 
инвестиции, да се открият нови пред-
приятия. Моят роден град – Нова Загора 
се е превърнал в пустиня – там хората 
живеят в изключително мизерни усло-
вия. Тук Владо е общински съветник и 
той откликва, в стила на РЗС, на всички 
парливи въпроси. Искам в област Сливен 
да има промяна! Да можем да оказваме 
натиск върху министри и зам.-минист-
ри, за да влизат инвестиции в облас-
тта. Искаме да възстановим Карандила 
и туристическите обекти там. Болно ми 
е, когато обикалям населените места и 
виждам наведените глави, очите изпъл-
нени със злоба, поради простата причи-
на, че хората са изключително бедни. 
Младите и възрастните си броят сто-
тинките, за да си купят хляб или кисело 
мляко. Ние не можем да ги виним, но сме 
така устроени, че все очакваме някакъв 
месия. Първо беше червеният цар, който 
дойде и открадна каквото можа. После 
дойде тройната коалиция – и тя краде с 
големите шепи. Асен Гагаузов открадна 
може би най-много спрямо другите тога-
вашни министри. Дойде и ГЕРБ. Какво 
направи? Не мога да си изкривя душата – 
направиха магистрали, градинки, откри-
ха училища. Направиха обаче и много 
грешки. Една от тях е лицето на облас-
тта. Не може такова да бъде офицер от 
ДС! Не може да се пребоядисва в демо-
крат и да застава начело на областта. 

Тези хора са морално и професионал-
но изкривени! Няма как да се забравят 
„калинките” на ГЕРБ. Бизнесът изяде 
най-голямата тояга от правителство-
то. Аз ще бъда в Народното събрание! 
Казах го и на Янев и той го знае. Искам 
да помогна на своя роден край, за да го 
вдигна на крака и да върна усмивките 
по лицата на хората! Това може да стане 
бавно, постепенно и с много усилия. 
Около мен виждате бъдещите лица на 
областта! Радвам се, че в Котел има хора 
като Владо Мартинов. Той ще бъде зам.-
областен управител на Кирчев и негови-
ят поглед ще бъде към Котел. След тези 
избори Янев ще бъде в изпълнителната 
власт! След 12-ти май ще има дясноцент-
ристко  правителство, като МВР никога 
няма да бъде отново предоставено на 
ГЕРБ и Яне Янев ще е в изпълнителната 
власт като министър! 

Владимир Мартинов: „Имам само-
чувствието да кажа, че съм може би 
единственият гражданин на община 
Котел, който се е противопоставил на 
абсолютно всички партии. Вие видяхте, 
че те са опорочени – всеки иска да вземе 
20 лв., за да гласува. Има партии, които 
са камбана за гражданското общество 
и отвориха очите на всички. Такава е 
РЗС. Бях на всички протести преди две 
години и половина, бях пред вратата на 
Цветанов, пред президентството, пред 
министерствата. Медийната завеса беше 
пълна и нямаше кой да отразява масови 
протести с повече от 200 хил. човека. В 
един момент българският народ някак 
ни чу и прие идеите ни за промяна на 
модела и нова конституция. Всичко това 
е дело на Яне Янев. РЗС не се облагоде-
телства от субсидии. На местните избо-
ри аз тръгнах с 300 плаката, защото само 
за толкова можех да платя. Големите 
партии тръгнаха с 5000 плаката. Ние не 
сме поставени пред равен старт и това е 
дело на самата система!”
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Деян Дечев: „Аз съм трето поколе-
ние социалист. Моята лична амбиция 
е да покажа, че в БСП има млади хора-
личности с опит в местната власт, които 
с умения и знания могат да донесат 
за успеха както на партията, така и на 
България. За мен победата на БСП е не 
само партийна, но и национална кауза. 
Младите хора, които виждам в залата 
знаят много добре какво се случи през 
последните няколко месеца. Появиха 
се настроения, приказки, желания за 
промяна на целия досегашен модел, 
постави се под въпрос държавното и 
политическото устройство. Партиите се 
сатанизираха и очерниха. Това  може би 
e оправдано, тъй като наистина ножът е 
опрял до кокала. За мен на са виновни 
партиите, защото тях ги има и в най-
развитите страни – в САЩ, в Германия, 
в Япония. За мен проблемът е в хората, 
които са в тези партии. Ние трябва да си 
признаем, че през последните години в 
организациите влязоха такива членове, 
които търсят само лично облагодетел-
стване и просперитет. Ние трябва да 
направим така, че партийните структури 
да се превърнат в защитници на хората. 
С какво  сме по-различни от тези, които 
ще дойдат да ви агитират? Всеки дава 
обещания, които звучат примамливо, но 

ние трябва да си помислим изпълнимо 
ли е това, за което говорят. Според мен 
в този момент страната ни се нуждае 
от стабилност, сигурност, нормалност 
в управлението. Това, което се случва 
в последните години не е нормално за 
една страна, която е в ЕС и има пре-
тенции да е демократична. Тези, които 
са построили държавата, вместо да се 
наслаждават на спокойни старини, са 
най-уязвими и засегнати от това, което 
се случва. Политиката се превърна в биз-
нес и затова толкова много кандида-
ти се стремят към нея. Зад по-малките 
партии стоят олигарси, които инвести-
рат свои средства, които след време се 
възвръщат. От сега се чуват приказки, 
че следващият кабинет ще се задържи 
само няколко месеца. Това е една опас-
на теза, която не трябва да се случва. 
Колко са хората в страната, които могат 
да си позволят още една година криза? 
Ето защо казвам, че нашата победа е 
национална кауза. БСП е била самосто-
ятелно на власт след демократичните 
промени само две години и след  това 
четири в коалиция- общо 6 от 23. През 
останалото време сме били в опозиция. 
И сега можем да бъдем такава, но ще 
издържим ли още 4 години управление 
като сегашното? Всеки знае с колко се 

увеличиха пенсиите и детските надбав-
ки за този период. Чухте и гаврата, спо-
ред която пенсионерите са изяли резер-
ва. Ето това нещо трябва да се промени. 
Вместо да сме оазис в региона, мизерия-
та се е просмукала навсякъде. Не е нор-
мално да се самозапалват хора, младите 
да търсят препитание в чужбина.  Моята 
амбиция, ако бъда избран за народен 
представител, е това нещо да се проме-
ни. Ситуацията е изключително тревож-
на и въпросът е дали ще се сложи край 
на всичко това. Всички чухме за скан-
дала около подслушванията. Наистина 
има голяма опасност, ако всичко това 
продължи, да се чувстваме като роби в 
собствената си държава, да сме гладни 
и подтиснати. Не може Бойко Борисов, 
който е човек със съмнително минало, 
да се озове на върха на  управлението 
и ние да искаме от него да се превърне 
в разумен държавник. Това няма как да 
стане! Това управление ще остане нари-
цателно с „калинките” , с министрите на 
здравеопазването, които бяха намирани 
по разклоните. С такива хора начело на 
държавата няма как да просперираме! 
На срещи в други населени места хората 
ме питаха дали обещавам, че няма да 
ги забравя. Това е единственото нещо, 
което на този етап мога да обещая! Аз 
ще бъда селския народен представител – 
аз съм от с. Мечкарево и няма да забравя 
от къде съм тръгнал, с кой съм вървял 
по пътя и кои са хората, които имат 
нужда от помощ. Ще идвам, когато ме 
поканите и ще помагам където и когато 
е възможно!”

Корнелий Желязков: „Преди някол-
ко месеца видяхме местен лидер на 
друга партия. Тогава караше един хубав 
и голям сребрист джип, а онзи ден беше 

с друг по-голям и хубав, но този път 
червен на цвят. Това, което ни отличава 
от другите политически сили са хората 
в нашите листи. Некомпетентността на 
предишното управление стана посло-
вична, спряхме да броим колко мини-
стри се смениха, а накрая казаха, че и 
Дянков е некадърен и е причина за про-
валите на ГЕРБ. Това го казаха хората, 
които малко преди това го определяха 
за голям финансов корифей, даваха го 
за пример на Меркел. Нашите кандидати 
в листите са други, сливенската листа 
е друга. Това са хора с образование, с 
обществено положение, които дълго и 
търпеливо са изграждали себе си, за да 
служат на тези, които са край тях, за 
да бъдат полезни на обществото. Те са 
запознати с вашите болки и проблеми и 
знаят какво да предложат за разреша-
ването им. За пример ще дам и Мария 
Радославова. Самата тя допълнително е 
изучавала магистратури, за да бъде по-
добър експерт и специалист. Водачът на 
листата ни също е ерудиран, доктор на 
науките. Ние искаме да спечелим ваше-
то доверие и се надяваме да го получим, 
защото всичко ще е за вас! Нашият успех 
ще бъде ваш успех!”

Мария Радославова: „Аз няма какво 
да говоря за себе си, защото всички ме 
познавате. В досегашния си съзнателен 
живот съм служела и работела в името 
на хората. Обещавам и за в бъдеще да 
служа и помагам на възрастните хора, 
на хората в неравностойно положение, 
хората с увреждания. Ще работя за 
адекватно здравеопазване с грижа за 
всеки един, за младите хора – да останат 
в България, защото те са нашето светло 
бъдеще! Трябва да направим така, че 
нашите родители, деца и внуци да живе-

“Да върнем България   
на хората”

Корнелий Желязков, Мария Радославова и Деян Дечев
се снимат за спомен с певицата Людмила Йовчева.

Владимир Мартинов, Живко Темелков, Кирил Кирчев и 
Таня Пенева по време на среща с котленци.



"изтървем ли българия, изтървали сме всичко!"
Ваня Чечева – журналист в 

телевизия СКАТ, водеща в предаването 
„Паралакс”, кандидат в листата на 
партия НФСБ от Бургаска област:

„Ние успяхме да променим много 
неще, без да сме в управлението на 
страната и въпреки, че сме нова партия. 
Ние създадохме нашата организация, 
вслушвайки се в народния глас. Затова 
сме и в Котел – за да имаме възможност 
да говорим за вашите проблеми и идеи. 
Вие знаете, че ние сме тези, които 
милеят за българското. Ние искаме да 
спасим България от мръсните и крадливи 
лапи, да върнем младите обратно тук, 
а пенсионерите да изживеят спокойни 
старини.  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 циганка 
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  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 едно екзотично 
малцинство. Искаме България тук, сега 
и веднага! Нека българската реч да 
звучи гордо и децата ни да изучават 
нашата история, такава каквато е, а не 
както ни я представя Мартина Балева, 
която казва, че Батак е мит. Както е 
казал Хайтов: „Изгубим ли България, 
изгубили сме всичко!”
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 "възхитен съм от българския Фолклор и таланта на вашите деца" 

- Ваше превъзходителство, за пръв път 
ли сте в Котел? Бяхте ли чували преди за 
нашия град?

- Да, за пръв път съм в Котел. Преди да 
дойда съм чувал много неща за вашето 
известно и уникално градче, за неговото 

музикално училище. Много съм доволен 
и радостен от факта, че се осъществява 
такъв проект, благодарение на който 
можем да покажем чрез талантливите 
български деца вашата музика и танци 
на хиляди австрийци и да продължим 
съвместното ни сътрудничество.

- За какви хора е този проект?
- Всички групи, които имаха честта 

и удоволствието да присъстват 
на концертите в това училище са 
образувани от австрийски пенсионери. 
Те членуват в Съюза на австрийските 
пенсионери. Радостни и удовлетворени 
сме от факта, че с тяхна помощ можем да 
подсилим туризма в България. 

 - Ще е интересно за българските 
пенсионери да разберат как живее 
средно статистическия австрийски 
пенсионер.

- Австрия е известна с това, че има много 
добра социална политика. Благодарение 
на тази превъзходна социална система, 
австрийските пенсионери имат 
възможността да пътуват навсякъде. Сега 
имат удоволствието да посетят вашата 
страна. Предприемачите ни подпомагат 
начинанията и съществуването на тази 

организация. Въпреки, че Австрия е 
страна в която се живее лесно и леко, 
въпреки, че хората нямат такива грижи 
и проблеми като вас, нашите посетилите 
могат да се наслаждават на всичко това 
с помощта на хора, които работят и 
помагат доброволно. 

- Присъствахте ли на откриването и 
конституирането на новия български 
парламент?

- Бях там от политически съображения. 
Освен това нашето посолство е в 
съседство с  българския парламент. 

- В речта си лидерът на националистите 
в България, Волен Сидеров, отправи 
послание към представителите на 
европейските страни да си запишат 
с колко преживяват българските 
пенсионери. Спомена се 73 евро пенсия… 

- В Европа е известно, че социалната 
политика всъщност е национална 
политика. ЕС е наш общ и единствен дом. 
Милиарди евро ще бъдат разпределени 
за нуждаещите се в различни страни. 
Всички страни работят и се стремят 
към проекти, чрез които да могат да се 
разпределят тези пари правилно и да 
се уеднакви начина на живот в страните 

от съюза. Радостно е, че виждам 
обозначителни табели, които показват, 
че са използвани европейски пари и 
има желание всичко да се развива по 
най-добрия начин, да се инвестира в 
развитието на такива райони. 

- С какво  ще  помогнете за 
продължаване  на  този  проект?

-  Тази организация не е държавна. В 
нея членуват хора, които сами желаят 
да се включат. Мога обаче да кажа, че 
следващата година от същия проект ще се 
възползват 7 хил. австрийски туристи. Те 
ще посетят Бургас, Слънчев бряг и Котел. 
Пенсионерите, които имаха възможност 
да се насладят на българския фолклор 
са толкова въодушевени от всичко това, 
което видяха, че имаха желанието да 
спонсорират обновяването на базата 
на това училище. След всяка програма 
се събират дарения, чрез които да се 
закупи ново и по-добро оборудване. 
Благодарен съм на всички за тази акция 
и съм тук, за да договоря бъдещото 
развитие на този проект и инвестициите. 
Ще бъдат предоставени около 70 хил. 
лева за обновяване стаите на децата.

Мария Градешлиева: Щастлива 
съм в Деня на българската просвета и 
култура да поздравя всички радетели на 
българската култура, всички учащи и най-
вече моите ученици и преподавателите 
от НУФИ „Филип Кутев”. Пожелавам 
им да са здрави, целеустремени, да 
продължават да създават красиво 
изкуство и да съхраняват традициите 
на България. Нека запазят устрема и 
мотивацията на първите, с които всички 
дейци на културата ни са заявявали, че 
чрез нея можем да покажем на света на 
какво сме способни! Много се радвам, 
че в този празничен ден на частно 
посещение при нас е посланика на Р. 
Австрия г-н  Герхард Райвегер. Той 
оповести добрата новина, че всичките 
туристи от неговата страна, който 
създадоха особена атмосфера в нашия 
град през последните седмици, са поели 
благородна инициатива. Виждайки 

таланта на нашите деца те са решили 
да ги подпомогнат със средства чрез 
дарения, които да бъдат предоставени 
на училището за обновяване на 
жилищните площи. Това разбира се 
е и със съдействието и инициативата 
на фирмата, с която сме сключили 
договор от българска страна. Тя се 
казва БТС, а неин президент е г-н Калин 
Сутев. Както каза посланика сумата до 
момента е около 70 хил. лева. Тя ще 
бъде предоставена на училището и с 
нея ще се разпорежда комисия, която 
ще бъде избрана от фирмите дарители 
и разбира се тази, която организира 
всичко. Отделно от тези средства фирма 
БТС даряват на училището още 5 хил. 
евро. Бизнесменът от Слънчев бряг г-н 
Димитър Ненов съща дарява 5 хил. евро. 
Той спонтанно е решил да ни подпомогне.
Президентът на Съюза на австрийските 
пенсионери - г-н Карл Блеха, сподели 

факта, че никога през годините не е 
получавал обратна връзка с туристите, 
когато са почивали в друга държава. 
Този път обаче е получил признанието, 
че ние сме една добра дестинация, че 
атракцията, която правим в нашето 
училище е гвоздеят на програмата.  
Сподели и, че отначало всичко е станало 
с голямо недоверие какво може да 
се види в Котел и в едно училище. С 
колегите и учениците направихме 
програма специално за австрийските 
туристи и се постарахме да подберем 
песни, музика и танци от почти всички 
фолклорни области. Направихме я много 
динамична и емоционална. Виждахме 
как хората излизаха след концертите с 

други лица, емоционално вдъхновени. 
Желаеха да се снимат с нашите ученици, 
да разговарят с тях, да запеят някои от 
песните. Всичко което сме направили е 
дало основание те да отворят сърцата 
си и да дарят тези средства. На нашите 
съграждани искам да кажа, че идването 
при нас на тези туристи създаде добри 
предпоставки Котел да получи средства 
под една или друга форма, защото те се 
хранеха в наши заведения, пазаруваха 
от магазините, посетиха музеите ни.

  Договорът с фирмата е за две години. 
По същото време догодина също ще 
имаме посетители и съм особено 
щастлива, че успях да направя това за 
моите съграждани!

Общинският координатор на НФСБ-Котел Станка Вълканова - домакин 
на срещата с листата за 21 МИР. Пред котленци говори Ваня Чечева.

Повече от месец над сцената в концертна зала на НУФИ “Ф. Кутев” се 
вееше заедно с българският трибагреник и знамето на Р Австрия.

Както повечето свои сънародници, изпаднал в захлас, посланикът на 
Австрия през цялото време снимаше концерта със своя телефон.

Герхард Райвегер 
посланик на Австрия в Р България

Австрийски пенсионери дариха 90 хил. 
лева  за ремонти в НУФИ “Ф.Кутев” 
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-  Колко деца се обучават в детска гра-
дина „Слънце” в село Мокрен?

- В момента имаме 33 деца, които са 
в една смесена група. Те са на 4, 5 и 6 
годишни. 

- Каква е етническата принадлежност 
на децата?

- Групата е само с едно българче, оста-
налите 32 деца са от ромски произход.

- Лесно ли се работи с тях? Каква е 
формулата на успеха?

- За мен е лесно! Децата трябва да се 
обичат, да се работи със сърце. 

- Родителите мотивирани ли са да 
водят децата си на детска градина?

- Единственият им проблем е от финан-
сово естество. Трудно им е да плащат 
таксата. Има и още деца в селото, които 
не идват поради тази причина.

- На каква цена възлиза един ден във 
вашето учебно заведение, в който дете-
то на тези родители е оставено на ваши-
те грижи?

-  Възлиза на 1,50 лв. Цената не е голя-
ма, но е проблем за някои от родите-
лите, които са безработни. Нямам про-

блем със събирането на таксите, защото 
крайно бедните са малко. За тези, които 
получават само детски такава такса е 
непосилна. 

- Децата справят ли се с учебния мате-
риал?

- Справят се малко по-трудно. С колеж-
ката обмисляме да работим по един 
проект с усилено изучаване не българ-
ски език. Има няколко деца, които в 
момента трудно говорят езика, но като 
цяло се справят добре. Родителите също 
трябва да работят с тях вкъщи.

- Може да се обобщи, че един от основ-
ните проблеми е българският език?

- Не! Той е проблем само при някои 
деца, които не говорят, но разбират.

- Успешно ли се социализират децата?
- Те са абсолютно социализирани. 

Повечето от родителите работят в 
чужбина са интегрирани изключител-
но добре. Най-големият проблем тук 
е високата безработица. Семействата  
са много амбициозни. В мига, когато 
казах, те донесоха и книжки за библи-
отеката ни. Сега ще сковем и етажерка, 
а децата ще взимат книгите, за да могат 
вечерта да четат и разказват какво са 
научили. Искам да им вдъхна любов към 
книгите. Без значение дали са българ-
чета или ромчета, децата сега не четат 
и искам да има промяна в тази насока. 
Това е важно, защото те трябва да се 
научат да мислят. 

- Как се вписва в този пейзаж един-
ственото българче?

- Детето няма никакви проблеми, няма 
разлика между него и останалите в дет-
ската градина. Тя е красива и всички 
момчета се отнасят с уважение към нея, 
дори леко доминира над тях, но те се 
оставят с удоволствие да го прави.   

 Тук няма проблеми според етниче-
ския произход. Имаме деца и от турски 
произход. Дори не става на въпрос кой 
какъв е. 

- До колко позволявате децата да 
упражняват майчиния си език на тери-
торията на детската градина?

-  Те не разговарят на майчин език, 
а си общуват изцяло на български. 
Интересно е, че самите деца се попра-
вят по между си, когато някой говори 
на цигански. Дори едно дете правеше 
забележка, на новопостъпили, че тук се 
говори на български и английски. 

- Разбрах, че една от колежките Ви е 
със специалност английска филология. 

- Да, така е. Това е пробно и е по жела-
ние на родителите. Тя работи изцяло на 
доброволни начала и им преподава по 
системата, която въведоха специално 
за нуждите на детската градина през 
миналата година. Родителите закупиха 
книжки, макар и малко на брой.

- Непосредствената близост на поли-
гон „Ново село” в полза ли е на детската 
градина?

- Да, разбира се. Осигурява се времен-
на трудова заетост. Направиха и ремонт 

преди 5 години. Сега представихме про-
ект и имаме договорка за физкултурен 
салон. Предварителните разговори ни 
дават надеждата, че този замисъл ще 
се осъществи. Искам да организирам 
среща, за да се постави началото на 
едно по-дългосрочно сътрудничество. 
Аз съм на работа тук от миналата годи-
на и все още не съм осъществила такъв 

контакт. 
- Как се осигурява кухнята и хранене-

то на децата?
- Децата се хранят по четири пъти 

на ден. Не използване кетъринг. Бяхме 
наблюдавани от ХЕИ цяла година, така 
че имаме анализ и от тях. Храната е на 
родителска издръжка, т.е. те плащат на 
общината. Приели сме таванът на сред-
ствата за един месец да е 20 лева. 

- По принцип българското село зами-
ра. Каква е тенденцията тук?

- Тук се вижда някакъв живец. Хората 
имат желание да живеят по европейски 
стандарт и са съпричастни, когато тряб-
ва нещо да бъде направено. 

- Дали това не е така заради американ-
ската база, която разкрива един друг 
стандарт?

- Не мога да правя такива оценки, 
защото не съм била тук преди америка-

нците. Може би това е от хората, които 
имат желание да променят нещата към 
по-добро. Те имат амбиции и по отно-
шение на децата си. 

- Какъв е падагогическият състав в 
тази детска градина?

- Тук работим две учителки, на поло-
вин бройки помощник-възпитател, 
домакин и готвач.

Забравили за февруарските протести  
на народа срещу безчинствата на моно-
полите в енергийния сектор, водните 
императори в лицето на „В и К“ безкру-
полно наточиха бръсначите си, за да сва-
лят още една кожа от гърбовете на хора-
та. Скандално писмо-уведомление  за 
предстоящо 150% увеличение на цената 
на водата пищиса яблановци. Дошъл 
като гръм от ясно небе, хабера за пред-
стоящото водно заколение обикаля за 
ден будното село, в което инициативен 
комитет, начело с кмета Джемал Чобан, 
за кратко време събира близо 2000 под-
писа в протест на мераците на моно-
полиста. В следващи съвместни дейст-
вия кметът на Община Котел Христо 
Киров и юридическия екип на община-
та, водени от справедливите искания 
на жителите на село Ябланово започ-
наха процедура по обжалване на реше-
нието на ДКЕВР. За читателите на в-к  

„Котленски край“, в детайли ще пред-
ставим правната и фактическа обста-
новка касаеща случая с бомбастичното 
поскъпване на водата в с. Ябланово.

На 16.05.2013 до кмета на Община 
Котел и с. Ябланово пристига след-
ното писмо: “Уведомяваме Ви, че от 

01.06.2013 г. цената на водата за питей-
но - битови нужди за жителите на с. 
Ябланоно се променя на 1.62 лв. ( с ДДС) 
за кубичен метьр (съгласно Решение 
No Ц-51/17.12.2009 г. на ДКЕВР), тъй 
като от няколко години селото се водо-
снабдява по смесен способ - помпаж-
но и гравитационно. От есента на 2011 
г. се премина на непрекъснат режим 
на работа на помпите, като преди това 
те се пycкaxa само когато намалява-
ше дебита на водоизточниците и това 
създаваше предпоставки за въвеждане 
режим на водоснабдяване на селото. 

Надяваме се на Вашето разби-
ране и съдействие при прилагане-
то на тази мярка, за което пред-
варително Ви благодарим.  Петър 
Митев у-тел „ВиК“ Сливен ООД“

На 29.05.2013 до Върховен 
Административен Съд – София 
чрез ДКЕВР се внася ЖАЛБА от                                                                                                  
от Христо Русев Киров, кмет на общ. 
Котел. Чрез процесуалния представител  
адв. Ев. Чечев и адв. И. Георгиева САК 
София. /публикуваме със съкращения/

У в а ж а е м и  в ъ р х о в н и 
административни съдии,

 Считаме, че Решение № Ц-51 от 17.12.2009г. 

на ДКЕВР и писмо РД 04-710/ 16.05.2013 на „В и 
К Сливен ООД“е незаконосъобразно, поради: 1. 
липса на компетентност; 2.  неспазване на уста-
нонената форма за издаване на администрати-
вен акт; 3. същесгвено нарушение на адмнни-
стративнопроизводствените правила при изца-
ването на решението; 4. противоречие с мате-
риалноправни разпоредби; 5. несъответствие с 
целта на закона. На основание горепосоченото 
Ви моля цитираните решеиия да бъдат обяве-
ни за нищожни, а в хипотезата на алтернатив-
ност да бъдат отменени като незаконосъобразни. 

Общата стойност на В и К услугата се състои 
от следните компоненти - цена на доставяната 
питейно- битова вода, към която се прибавя цена-
та за отвеждаме (канал и цената за пречистване. 
Не е спорно, че към 25.05.2013 г. цената на пред-
лаганата питейно-битова вода е 0,72 лв.) куб. 
м. за смесено добиване ( гравитачно и помпаж-
но). Операторът е обявил публично само цена 
на водата от 0,72 лв. куб. м.. Смятаме, че в срав-
нение с потребителите например от района на 
кв. „Надежда“ в гр. Сливен, с преобладаващо 
ромско население, няма монтирани водоизмерв. 
уреди. В Нова Загора също в кварталите с пре-
обладаващото ромско население са без монтира-
ни индивидуални водомери. В гр. Твърдица и с. 
Собрище не се отчита ползваната вода в кварта-
лите с предимно ромско население. В гр. Котел 
отчитането на ползваната вода от населението 
от ромски произход е с индивидуални водоме-
ри, но събираемостта е малка. Потребената, но 
неотчетена вода за битови нужди от посочените 
абонати е отчетена като заryба на дружеството. 

Смятаме, че в случая имаме категорично нерав-
но третиране на една група потребители на В и К 
услуга спрямо друга група потребители, като за 
това трябва да се приеме като обективен критерий 
себестойността на питейно - битовата вода, дос-
тавяна, отвеждана и пречиствана в обл. Сливен. 
По този показател, най-ниска е себестойността в 
община Твърдица, където най-голям процент от 
населението се снабдява с вода по гравитачен път. 
Най-висока е себестойността на питейната вода в 
община Нова Загора, изцяло водоснабдявана по 
смесен начин. Крайната себестойност на водата 
за всички общини в област Сливен се формира на 
база на средно-аритметичната стойност от себе-
стойността на водата в четирите общини и селата 
на територията на обл. Сливен, поради което би 
било нормално да има единна цена. След тази про-
мяна единна цена няма да има, като това обстоя-
телство поставя в неравностойно положение опре-
делени групи потребители. Това са потребите-
лите с монтирани водомери и заплащащи новата 
пълна цека (с включен ДДС) от 1,62 лв./куб. м. 

Най-привилегированата група потребители на 
питейно-битова вода ще осганат жителите на кв. 

„Надежда“ Сливен, които не заплащат потребена-
та вода, сравнение с потребителите, заплащащи 
всички свои разходи. По наша информация „В и 
К Сливен ООД изобщо не фактурира потребено-
то количество вода в някои подобни квартaли. 

Не се доказва по несъмнен начин, че предла-
ганата питейно-битова вода от „В и К Сливен“ 
ООД, като оператор отговаря на изискванията 
на регулациите на директивите на ЕС по отно-
шение на качеството й. Дружеството опре-
деляше досега единна цена за водата при раз-
лично нейно качество, а с новото ценообразу-
ване значително по-висока за с. Ябланово/. 

При тези съображения смятаме, че „В и К 
Сливен“ ООД гр. Сливен при определяне на еди-
ничните цени на предлаганата В и К услуга в 
област Сливен не спазва принципите на равно 
третиране на потребителите, както и дискрими-
нира редовните потребители в сравнение с нере-
довните потребители, като създава условия за 
оформяне на привилегировани групи потреби-
тели, които: а) не заплащат изобщо тази услу-
га, без да им се събира принудително дължи-
мото за изразходвано количество вода по реда 
на съдебното изпълнение, б) заплащат при 
преференциални цени за едно и също качество 
на водата под претекст начин на добиване и в) 
ползват привилегията „липса на водоизмервател-
ни уреди“ за разлика от потребители с монти-
рани индивидуалнн водоизмервателни уреди...    

ДКЕВР е извършил следните съществени нару-
шения на апминистративно-производствените 
nравила: Не е извършено публично оповестяване 
чрез средствата за масово осведомяване, чрез 
изпращането на проекта за нови цени на вода-
та до организации на заинтересованите... Не е 
проведена процедура по обществено обсъждане 
за издаване на обжалваното решение... ДКЕВР 
неправилно е пристъпил към определяне на цени 
за вода, тъй като за тази категория цени не е опре-
делена методика, която органът да следва. В този 
смисъл, ДКЕВР не се е волил от никакви критерии 
при изчисляване на цените в обжалваното реше-
ние и не се е водил от правно регламентирана про-
цедура за определяне на цените. С оглед на горе-
изложеното считаме, че решението е постановено 
при съществено нарушаване на административ-
нопроизводствените правwла, поради което след-
ва да бъде отменено като незаконосъобразно. 

Изложението в жалбата пред ВАС - е в рамките 
на 8 страници, част от което Ви беше  представено.

Редактори  
в-к “Котленски край”

инж. Валентин Русев 
Недко Косев

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

В ЦДГ “Слънце”,до базата на НАТО в с. 
Мокрен, активно изучават английски

Ябланово въстана срещу ценово произволие на монополиста “В и К”- Сливен

Мария Баинкова
директор ЦДГ с. Мокрен

Поредният успешен випуск гордо позира в стил “Харвард”
 със своите дипломи за завършено предучилищно обучение.



Традиционен фествивал на 
подвижното овчарство в Котел
Над двеста гости и участници 

отпразнуваха сезонното пре-
местване на 450 овце от зимните 
на летните пасища.  Програмата  
беше богата и разнообразна. 
Присъстващите се наслажда-
ваха на народната музика и 
танци, с интерес наблюдаваха 
изпълненията на каракачан-
ския ансамбъл и аплодираха 
известната народна певица 
Галина Дурмушлийска.  Гостите 
имаха възможност да участват 
в няколко конкурса: за най-
добро овчарско куче, най-прак-
тичен овчарски атрибут, най-
бързо и качествено стригане на 
овца. Участниците в състезани-
ята демонстрираха своите уме-
ния свързани с овчарството, 
което е традиционен поминък 
за района на Котленска плани-
на. За най-добрите трима във 
всеки конкурс бяха раздадени 
парични награди. Хората имаха 
възможност да танцуват и дегу-

стират местни продукти, а кул-
минацията на празника настъ-
пи с преминаването на 450 овце 
под звуците на живо изпълне-
ние на песента „Заблеяло ми 
агънце“ и отслужения водос-
вет. Сезонното преместване на 
стадата е добра икономическа 
практика, поради наличието на 
достатъчно естествена храна 
в планината през лятото и в 
равнината през зимата. Освен 
това е отличен начин за балан-
сираното и устойчиво поддър-
жане на пасищните екосисте-
ми, които са подходящ хабитат 
за редица застрашени видове 
животни и растения. Стадата от 
кози, овце и крави се използват 
от ФДФФ за консервационни 
проекти. Празникът на подвиж-
ното овчарство се организира 
по проект „Завръщане на лешо-
ядите в Стара планина“ с под-
крепата на „Go Kotel” и парт-
ньорството на Общиина Котел.
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С тиганици и мед беше посрещнат пастира на елитното стадо овце.

Момент от конкурса за най-красиво 
овчарско куче.

Фото акценти ot месеца

Децата от ЦДГ ”Слънце” по време на сценката “Да спасим Земята”

Легендарните “ИМЕКС” отново на родна сцена в Ябланово.

Автентичен фолклор по време на събора  “Герлово пее и танцува”

Знаменна група випуск ‘2014 СОУ”Раковски”
М. Михалева по време на час във взаимното

училище на ИМ - Котел / 24.05.2013.

Котленските Учители - ветерани. Поклон и признателност!

Новият треньор на ОФК-Котел - Илийчо Колев (в жълто)
си постави за цел класиране в тройката на ОФГ.

Участници в конкурса за овчарски атрибут.  Ахмед Джамбаз спечели в стрижбата.


