
Паметен   за новата история на 
Котел   ще  остане месец  ноември 
на 2013 година. Президент, министър- 
председател и ключови министри, 
подобно на „десант“, удостоиха града-  
символ на Българското възраждане 
и твърдина на българския дух, с 

непозната до този момент чест. За 
първи път от трибуната на площада 
реч държа премиерът на републиката. 
Във време, когато масово се закриват 
болници, в Котел президентът откри 
уникално специализирано детско 
отделение. 30 години са отминали от 

последното стъпване  на министър на 
културата в родната къща на Йордан 
Йовков. Просветният министър, 
водещи фактори от медийния бранш, 
емблематични журналисти и авторът 
на „Време разделно“ - академик 
Дончев посетиха Йовкова Жеравна.

На 21.11.2013 г. президен-
тът Росен Плевнелиев откри 
новото детско отделение в 
Специализираната болница за 
рехабилитация в гр. Котел. 

Дарението на апарат за робот-
асистирана локомоторна тера-
пия и още няколко високотехно-
логични уреда на стойност 300 
хил. лв. идва от „Българската 
Коледа“. В България има само 
четири такива апарата, като 
дареният на специализираната 
болница в Котел е единствен за 
Югоизточна България.

В града на Раковски, президен-
тът Росен Плевнелиев представи 
постигнатите резултати от кам-
панията „Българската Коледа“ 
за 2012-2013 година. През 2013 
г. благотворителната инициати-
ва на държавния глава акцен-
тира върху рехабилитацията на 
деца с неврологични заболява-
ния. Събрани са рекордни сред-
ства за подпомагане и лечение 
на деца - над 2,1 милиона лева. 
Общо 485 деца от цялата страна 
ще бъдат подпомогнати с пари 
от „Българската Коледа”. С даре-
ния в размер на близо 350 хил. 
лева са подпомогнати 426 деца 
с неврологични заболявания, а 
за други 59 деца са осигурени 
лекарства за едногодишна меди-
каментозна терапия на обща 
стойност над 255 хил. лева. 

Президентът посочи, че през 
2013 г. е била приета промяна в 
клиничната пътека за деца с дет-
ска церебрална парализа.
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Президентът Росен Плевнелиев откри в Котел 
обновено детско отделение за рехабилитация в СБР 

Легендарният певец         
Иван Кремов стана 

“Почетен гражданин               
на Котел”

ЗА ПРАЗНИКА НА КОТЕЛ И ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ- 
ОФИЦИАЛЕН ГОСТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ОРЕШАРСКИ 
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“Непознатият Йовков”- 
150 г. от рождението на 
българския Хемингуей

Криворазбраната 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ. Първият 
сняг изненада декодерите. 

Котел 3 дни без сигнал

 Котел-град на славата, 
крепост и твърдина на 

българщината
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  Празникът на Котел и Ден на 
народните будители премина 
под патронажа на премиера на 
републиката Орешарски, заед-
но с който гости на града бяха 
и редица политически пред-
ставители от област Сливен: 
Десислава Танева - депутат от 
ПП ГЕРБ, Деян Дечев и Валери 
Жаблянов, депутати от БСП, 
Янко Янков – депутат от ДПС, 
Корнелий Желязков – облас-
тен управител на Сливен, д-р 
Валентина Маринова – зам.-
министър на Министерството 
на земеделието и храните, 
Ева Жечева – председател на 
Агенцията за закрила на детето, 
Кольо Милев – кмет на Сливен, 
Асен Гагаузов – председател 
на Областен съвет на БСП – 
Сливен, Атанас Делибалтов – 
председател на БСП – Сливен, 
Мустафа Мустафов – областен 
председател на ДПС – Сливен, 
Марин Кавръков – бивш облас-
тен управител на Сливен.

   Преди честванията на пло-
щад „Възраждане” ОбС – Котел 
проведе празнична сесия, 
чиито дневен ред включваше 
две точки: приветствия от по 
случай 1-ви ноември – Ден на 
народните будители и праз-
ник на град Котел и връчване 
на почетните знаци на общи-
ната на удостоения със зва-
нието „Почетен гражданин на 
Котел” Иван Кремов и впис-
ването му в почетната книга. 

   Председателят на ОбС  
Христина Чолакова се обър-
на към общинските съветници 
с пожелание за повече воля и 
мъдрост в съвместната работа: 
„За нас този ден е двоен праз-
ник, защото освен национален, 
той е празник и на нашия град. 
Това е мястото, люлка на толко-
ва много възрожденци, което с 
най-голямо основание нарича 
тази дата свой празник! Нека 
като общински съветници да 
обърнем глава назад – в наша-
та история,за да се вгледаме 
в делата на възрожденците. 
Убедена съм, че този поглед в 
миналото  ще ни даде поука за 
бъдещето и настоящето. Нека 
осъзнаем дълга, който поех-
ме пред жителите на града и 
общината преди две години. 
Пожелавам си в нашата рабо-
та да можем с воля, мъдрост и 
желание да решаваме пробле-
мите на хората от нашия край!”

    От името на Негово високоп-
реосвещенство г-н Господин 
Иоаникий слово произнесе 
свещеноиконом Ромил: „Имам 
щастието да се обърна към 
всички Вас от името на Негово 
високопреосвещенство сливен-
ския митрополит Иоаникий. 
Нека Господ Бог Ви запази 
както в миналото, в настояще-
то, така и в бъдните времена 
здрави, читави и благоденс-
тващи, за да преуспявате във 
всяко едно добруване на рода 
ви, семейството и родината. 
Бъдете живи, здрави! На мно-
гая лета и честит празник!”

 „За мен е чест и удо-
волствие да Ви честитя 

Деня на народните будите-
ли и Празник на град Котел.

     Днес, за пореден път сме 
изправени пред сакралната 
дата 1-ви ноември. Дата, избра-
на да покажем нашето прекло-
нение пред големите бълга-
ри, запазили през столетията 
национална гордост и памет, 

чувство за историзъм и вяра за 
съхранение. Българските буди-
тели са призвани да вдъхват 
упование и сила, да бъдат най-
чиста изстрадана мъдрост, да 
посочват бъдещето, да утвърж-
дават нови ценности, но и да 
съживяват стародавни тради-
ции, които векове крепят бъл-
гарщината! Щастливи са дните 
ни, в които българският народ, 
неговите просветители, учени 
и творци, възраждат в души-
те си мощния зов на будите-
лите за достойно съществу-
ване и бъднина на България. 
Вероятно най-истинските ни 
празници са тези, в които се 
обръщаме към своята духов-
ност. А духовността е тази, 
която прави един народ честит!

     Котел с пълно право може 
да бъде наречен град на народ-
ните будители. Десетки са 
будителите, родени в героич-
ния Котленски край, начело 
със Свети Софроний-епископ 
Врачански, доктор Петър Берон, 
архимандрит Неофит Бозвели, 
Георги Стойков Раковски и 
още много след тях-даскали, 
свещеници, еснафи, люде с 
широки възрожденски души и 
пресветли идеали. И затова в 
Деня на народните будители, 
Котел е изконна духовна сто-
лица, която привлича погледи-
те на всяко българско сърце. 

     Нека благодарим на всич-
ки минали и настоящи народ-
ни будители за идеята, която 
са ни завещали, а именно-че 
будността е важна предпос-
тавка за едно по-добро бъде-
ще-лично и общонародно.

     В ден като днешния изра-
зяваме своята почит и отда-
ваме дължимото към онези 
съвременни заслужили котлен-
ци, които са ни дали и дават 
принос за запазване и изди-
гане на родната духовност, 
а с това и на българската 
идентичност“,каза  кметът на 
община Котел Христо Киров

Празнични приветствия 
отправиха и останалите гости. 

Десислава Танева се обър-
на както към живущите в 
града, така и към тези, които 
са напуснали родното място. 
„Поздравявам всички котлен-
ци с днешния празник, който 
е много специален, защото е 
Ден на народните будители. 
Поздравявам всички учители и 
преподаватели, свързани с този 
град и пръснали духа на Котел 
по света чрез своята работа. 
Имам едно послание към всич-
ки котленци, които не живеят 
тук. Нека всеки да се замисли 
какво е направил за родното 
място, нека всеки преуспял 
да помисли поне за двама или 
трима близки и направи нещо 
за тях. Считам, че така ще живе-
ем по-добре и ще се погрижим 
за всички хора, които са избра-
ли да останат в града. Днес тук 
са се събрали представители 
на властта. Искайте! Тяхната 
работа  също не е лесна, защо-
то в подобна ситуация са и 
други населени места. Борете 
се за всичко, което може да 
направите за родния град!”, 
заяви депутатът от ПП ГЕРБ. 

   Депутатът от БСП Валери 
Жаблянов наблегна в изказ-
ването си на примера, който 
могат да почерпят съвремен-
ните политици от котленските 
будители: „Благодаря на всич-

ки за организацията на празни-
ка, за посрещането. Искам да 
отбележа, че не са много дните 
в българската история, които 
могат да ни съберат като народ, 
като хора, които живеят на тази 
земя и я обичат. Не са и много 
българите, които са се отказали 
от материалното, за да постиг-
нат високи материални идеали. 
Котел е един от най-светлите 
примери в нашата история не 
само с Възраждането, а със 
своя дух. В тези трудни години, 
в които сякаш бяхме склонни 
да забравим откъде сме тръг-
нали и кои сме, исторически-
ят пример на този град е една 
от онези пътеводни светлини, 
които трябва да въздействат на 
всички нас за нашата консоли-
дация като държава и обще-
ство. Котел освен своето мина-
ло има и важно място за бъде-
щето на България. Днешните 
дни не са леки – по обективни, 
субективни и други причини, 
страната е в тежка ситуация. До 
този момент не се е налагало да 
има толкова голяма мобилиза-
ция на усилията за излизане от 
това състояние. Наистина сме 
на ръба като държава и народ. 
Убеден съм, че ще намерим 
сили да се справим, както се е 
случвало много пъти. Надявам 
се, че с усилията на правител-
ството и всички парламентар-
ни групи, които са свързани 
емоционално с този край ще 
направим нещо, което да даде 
надежда, че този район на стра-
ната ще запази историческото 
си име и ще създаде условия за 
една бъдеща генерация, която 
се гордее с родното си място!”

   „За мен е чест на този праз-

ник да бъда в Котел. Днес е 
една изключителна дата за 
страната ни и това е така, защо-
то е посветенa на дейността на 
онези българи, благодарение 
на които България  съществува 
до днес. Като хора, от които 
зависи в една или друга степен 
страната е логично да си зада-
ден въпроса дали това, което 
правим и нещата на които сме 
се посветили са обединява-
щи за цялата нация. Никога 
България не е била толкова 
разделена и може би от около 
100 години тя не е имала нужда 
от будители, които да генери-
рат ценности, обединяващи 
всички хора на тази територия. 
Използвам случая да отправя 
един апел към всички присъст-
ващи. Нека, вглеждайки се в 
миналото, да направим така, че 
децата ни ще се гордеят с нас в 
бъдещето. Това е изключител-
но важно. От сърце пожелавам 
на общинските съветници да 
направят така, че да през след-
ващия програмен период да 
събудят предприемаческия дух 
на котленци, жителите да се 

чувстват материално и духов-
но добре. Желая Ви никога да 
нямате разминаване между 
това, което ви диктува съвест-
та и това, което се налага да 
направите, защото граждани-
те забелязват всичко. Желая 
на всички много здраве, опти-
мизъм и вяра в доброто. Само 
доброто може да ни направи 
щастливи. Нека не се разделяме 
на политически партии, защо-
то няма значение кой на коя 
симпатизира. Важно е какво 
се прави”, заяви Янко Янков. 

 Областният управител 
Корнелий Желязков също 
отправи своето приветствие: 
„За мен е чест да присъствам 
на тържественото заседание на 
ОбС – Котел и да поздравя всич-
ки с двойния празник. Не е слу-
чайно, че празникът на града 
съвпада с Деня на народните 

будители. Едва ли друга дата 
може да подхожда повече за 
празник на Котел – град с огро-
мен принос за духовното про-
буждане на българската нация, 
град в който са се родили над 
40 видни възрожденци, работи 
ли през годините за съхраня-
ване на българското самосъз-
нание и самочувствие. Вие– 
гордите им потомци пазите с 
упоритост и воля тези традиции 
и в наши дни, но и  насочва-
те своя стремеж към европей-
ското бъдеще. Пожелавам на 
ОбС – Котел разум, мъдрост и 
справедливост при вземането 
на решения, отговорност и воля 
за изпълнение на клетвата, 
която сте положили при стъп-
ване в длъжност, защото дове-
рието на гражданите трябва да 
бъде оправдавано всеки ден!”

   След изказванията на гос-
тите, с решение 373 от 28. 10. 
2013 година, прието с едино-
душие от ОбС- Котел, народни-
ят певец Иван Иванов Кремов 
беше удостоен със званието 
„Почетен гражданин на град 
Котел”. Поради здравослов-
ното му състояние ключът на 
града бе връчен на негова-
та съпруга Мария Кремова. 

    Премиерът поднесе сво-
ето приветствие към жители-
те на Котел, заявявайки,че не 
трябва да се говори за народ-
ните будители в минало време: 
„Благодаря Ви за възможност-
та да споделя с Вас вълнение-
то си от празника, посветен на 
големите българи! Радвам се, 
че в Деня на народните буди-
тели съм в родното място на 
Софроний Врачански, Петър 
Берон, Гавраил Кръстевич, 
Стефан Богориди. Преди близо 
век днешната дата  е избрана за 
ден, в който да отдадем наша-
та почит и преклонение пред 
духовните водачи на България 
и да почерпим от мъдростта 
и силата на просветителите. 
Мисля си, че нашите изключи-
телни предци биха възразили, 
ако днес говорим за будители-
те на България само в мина-
ло време. Искрено вярвам, че 
будители не са останали само по 
портретите на стените. Те могат 
да намерят своите достойни 
наследници и в настоящето -в 
инициативните, предприемчи-
вите и творческите българи, 
хората на действието, които 
работят не само за себе си, но 
и в полза на цялото общество. 
Сигурно е трудно да откриваме 
днешните будители, не защо-

то ги няма, а защото и обще-
ството ни е доста разединено“ 

Пламен Орешарски заяви, 
че първата задача на кабине-
та е връщането на страната на 
пътя на просперитета. Според 
него това ще се случи по-лес-
но, ако има диалог и разбира-
телство. Той цитира думите на 
Софроний Врачански, според 
който за успеха на българска-
та кауза е необходимо да се 
повдигне нивото на образо-
ванието. Орешарски отново 
акцентира върху образовани-
ето като приоритет на прави-
телството, като амбицията е не 
само за него да се отделят пове-
че средства, но и да се доближи 
до потребностите на практика-
та и до модерните форми на 
преподаване: „Тежките години 
и изпитанията накараха хора-
та да се опитват да оцеляват 
сами за себе си. Окопаха се 
прекалено дълбоко и преста-
наха да се виждат един друг. 
Връщайки се назад в историята 
е необходимо да си спомним, 
че духовниците, книжовници-
те, обществениците и борците 
за свобода ги е обединявала 
една обща кауза и тя е каузата 
на нашата Родина. Подвигът не 
принадлежи на будителите, а 
на целия народ. Възраждането, 
О с в о б о ж д е н и е т о  и 
Съединението са все плод на 
общи национални усилия. 
Будителите са тези, които са 
вдъхвали увереност в общи-
те успехи и са давали личен 
пример.   Днешният празничен 
ден е възможност да си при-
помним, че големите успехи се 
постигат с усилията на цялото 
общество! Големите предизви-
кателства също се преодоляват 
така. Вярвам, че трудностите, 
пред които страната е изпра-
вена и в настоящето могат да 
бъдат разрешени и България 
отново да расте икономически. 
Уверявам Ви, че това е първата 
задача на кабинета. Връщането 
на страната на пътя на проспе-
ритета ще бъде много по-лес-
но, ако има диалог, в който 
да участват всички и да има 
повече разбирателство. Още 
Софроний Врачански е стигнал 
до убеждението, че за успеха 
на българската кауза е необ-
ходимо да се повдигне преди 
всичко нивото на образова-
ние. Самият Ден на народните 
будителите преди повече от 100 
години е учреден с мисъл първо 
за младите хора в България. 
В настоящето е важно стреме-
жът за повече образование и 
книжовност също да намери 
реален израз. Може би няма 
по-подходящ ден от днешния, 
за да заявя, че образованието 
е сред водещите ни приорите-
ти сега и в бъдеще. Амбицията 
ни е да има не просто пове-
че средства за образование, а 
да го доближим до потребно-
стите и практиката, до модер-
ните форми на преподаване. 

   Не на последно място, днес 
всички граждани на Котел 
имат и личен празник – отбе-
лязвате деня на вашия град. 
Пожелавам Ви здраве и лично 
щастие. Имате основание да 
се гордеете с родния си край! 
Както казва в своето „Възвание 
към българския народ” сами-
ят Софроний: „А сега не ни 
остава нищо друго, освен да 
се обединим единодушно, да 
сторим малко пожертвование 
- всеки според силата негова, 
защото мнозина много могат да 
направят. Един нищо не може”.

   По случай 1-ви ноември 
бяха изпратени поздравител-
ни адреси от президента на Р. 
България Росен Певлениев, 
предс. на НС Михаил Михов, от 
д-р П. Стоянович – министър на 
културата, от РАО – Тракия, от 
кметовете на общините Сливен, 
Нова Загора, Несебър, Велики 
Преслав, Стралджа, Каварна, 
от г-жа Валентина Маринова – 
зам.-министър в Министерство 
на земеделието и храните. 
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ЗА ИВАН КРЕМОВ МЕЖДУ СЦЕНАТА И СЕМЕЙНОТО ОГНИЩЕ / ИНТЕРВЮ СЪС СЪПРУГАТА МАРИЯ

Иван Кремов е роден на 2 март 
1931г. в с. Жеравна, Сливенска 
област. Пръв открива певческия 
му талант неговият учител 
Данаил Константинов, автор 
на монографията за Жеравна.

   Първото публично 
изпълнение на Кремов е на 24 
май, празника на славянската 
писменост. Тогава е бил на 
четиринадесет години. Така 
започва неговият път: солист 
в гимназиалния хор в Котел; 
солист на хора в поделението, 
където служи, солист на 
Ансамбъла на трудовите войски.

   От 1954 година Иван 
Кремов е на сцената. 
Притежава мощен баритон, 
изравнен в целия регистър, 
наситен с много обертонове.

Той си остава най-
изтъкнатият интерпретатор на 
котленските песни и е един от 
първите учители по народно 
пеене в музикалното училище 
в град Котел. За него големия 
поет Дамян Дамянов писа:

О, Жеравна, гнездо 
от старо време,

умряло и безсмъртно при това,
заплакало с гласа 

на Иван Кремов,
запяло с тъжни 

Й о в к о в и  с л о в а ! . . .
   Според Иван Кремов  

котленските села Жеравна, 
Медвен , Катунище, Тича, 
Градец, Ичера, Раково 
и Нейково са си отделна 
етнографска област - с особен 
морал, носии , обичаи, а 
песните им са богати и откъм 
мелодия, и откъм текст.
Кремов знае историята на 
всяка своя песен, повода за 
нейното създаване, откъде е  
и кой за първи път я е запял.

„Доди си Паньо, пашата”, 
„Росен, росен”, „Пера се 
продават , мамо ма” – са песните 
на Иван Кремов със запазен знак.

Концертите си, Иван Кремов  
е броил до 15000 в 17 държави, 
и после престанал да брои.

   От баба си Иванка  Кремов 
запомнил: ”Всеки може да пее. 
Майсторлъкът е да направиш 
песента. Затуй старите хора 
казват не „изпей една песен”, 
а „направи една песен”.

„Жерави над Жеравна”е 
стихосбирката на Иван 
Кремов, издадена през 
1993 година в град София. 

- Нека да уточним защо се 
налага да разговарям с Вас 
във връзка с удостояването 
на съпруга Ви Иван Кремов 
със званието „Почетен 
гражданин на Котел”?

- Това се налага, защото 
Иван Кремов е на легло вече 
от 20 години, след като получи 
много тежък инсулт. Не успя 
да се възстанови напълно и да 
проходи. Той не е в състояние 
да дойде в Котел, защото 
му е трудно да стои дори и в 
инвалидна количка. Много 
е отслабнал и е станал кожа 
и кости. Важното обаче е, че 
духом е съхранен и запазен. 
Един наш приятел каза, че ако 
изгуби духа си ще се свърши 
с него и това наистина е така. 
Той живее с мисълта, че ще 
може да проходи, че ще бъде 
както е бил преди, въпреки да 
знаем, че това е невъзможно.

- Развълнува ли се Иван 
Кремов, след като му разказахте 
как е преминала церемонията 
по награждаването?

- След като се прибрах от 
тържеството веднага му се 
обадих и му казах, че ключът 
на общината е в мен. Попита 
ме дали е хубав. Съжалявам, 
че не успя да дойде, защото го 
заслужава, аз нямам заслуга. 
Той ми каза, че за него няма 
значение, че са го дали на мен, 
защото съм му другар в живота 
и го гледам вече двадесет 
години. Когато говорих и с 
дъщеря ми, тя сподели че 
се е вълнувал много и се е 
разплакал. Казал й е, че много е 
искал да присъства, но не може. 

- Закъсняло ли е 
т о в а  п р и з н а н и е ?

- Аз мисля, че закъсня, но 
това няма значение. Важното 
е, че някой се е сетил за 
него след толкова години! 

- Нека се върнем назад 
в годините. Кога се 
запознахте с Иван Кремов?

- Това е много отдавна 
през- 1965 година. Ако сме 
живи и здрави скоро ще 
направим петдесет години 
заедно. Когато се запознахме 
аз бях много по-млада от 
него – с четиринайсет години 
и се страхувах доста от тази 
разлика. Връзката ни обаче 
се оказа много силна и 
надделя над тези страхове. 
Ето, че вече от толкова време 
сме заедно в трудности и 
радостни мигове, родини 
се и една прекрасна дъщеря.

- На сцената ли 
забелязахте своя мъж?

-   С него се запознахме в 
Стара Загора на един концерт, в 
който той участваше със сестри 
Аджови. Аз бях на гости при мои 

роднини и отидох на концерта, 
защото бях приятелка с Аджови, 
които след това ни запознаха. 

- Кой беше активната страна 
в началото на връзката?

- Той беше активната страна 
и искаше да бъдем семейство, 
докато аз малко се страхувах 
да направим тази стъпка, 
поради разликата в годините 
и това, че той непрекъснато 
пътуваше. Стана така, че 
след като сключихме брак аз 
пътувах с него много време 
– с малки прекъсвания около 
пет – шест години, докато 
се роди дъщеря ни Таня.

- Какво е да си съпруга на 
толкова известен певец? Как 
се съжителства с такъв човек?

- Понякога добре, друг път не 
чак толкова. Добре е, защото 
знаех, че независимо дали 
е на турне в България или в 
чужбина той ще се върне и няма 
да остане на друго място. Иван 
е голям родолюбец и никога не 
би посмял да остане в чужбина. 
Вариантът да емигрира беше 
изключен, въпреки че имаше 
две или три предложения до 
90-те години, но той винаги 
ги е отхвърлял. През тези 
години не съм допускала, че 
можем да се разделим - може 
би защото известно време 
пътувах с него. Той много 
обича нашата дъщеря и винаги 
съм знаела, че връзката ни 
не може да бъде прекратена. 
След като се разболя стана 
обратното – аз работех, а 
дъщеря ни го гледаше. Когато 
се случи това тя беше ученичка- 
на около 12-13 години. 

- Не е отсъствала и ревността 
към съпруга Ви, който е 
имал много почитателки, 
особено в онова време. Как 
успяхте да преодолеете 

и превъзмогнете това?
- В началото ми беше много 

трудно. Когато го виждах, че 
говори с някоя жена, макар и 
колежка, изпитвах вътрешна 
ревност. След това го разпитвах 
какво са си говорили. Той все се 
смееше и ми казваше, че това са 
общи приказки, свързани най-
вече с концертите. Най-много 

го ревнувах от непознати жени, 
които са били сред публиката 
и идваха при него преди или 
след концерта, за да го видят. 
Той имаше много почитатели 
из цяла България. Убедих се 
в това, защото няколко пъти 
съм обиколила цялата страна с 
него. Навремето не се отсядаше 
по хотели, а се ходеше за спане 
по къщи на хора, които поемаха 
артистите след концерта. Не 
беше както е сега! Не искам да 
прозвучи, че съм била крайно 
ревнива. На сцената той 

раздаваше цялата си душа за 
публиката. Ревнувала съм го 
от негови колежки, например 
от голямата родопска певица 
Радка Кушлева и от много 
други негови колежки. Това е 
било неоснователно, защото 
той е контактен и  беше душата 
на целия състав. Иван винаги 
имаше и бисове на сцената, 
което пък пораждаше и завист 
в колегите и колежките му.

- Разкажете ни за годините, 
който вече като семейство 
прекарахте в Котел.

- В Котел бяхме пет години. 
Иван беше поканен от 
котленци за преподавател в 
музикалното училище. Когато 
се случи това бяхме на турне 
в Хасково и тогава получи 
това предложение. Попита 
ме дали и аз съм съгласна и 
така се озовахме в Котел. 
Той е много щастлив, че от 
неговата преподавателска 
дейност излязоха     добри 
певици  и певци, които сега 
пеят негови песни. Това е 
периодът между 1970 – 1975 
година, когато той изкара 
един цял випуск, а аз работех в 
АПК. Бяха интересни години и 
животът тук беше много хубав. 

- Каква е причината 
да напуснете Котел?

- Иван ме попита дали искам да 
останем, за да изкара още един 
випуск. Казах му сам да прецени 
какво иска – да преподава или 
да бъде на сцената. Харесваше 
му да преподава на талантите, 
но предпочете сцената, 
където могат да го виждат 
повече хора, които да направи 
щастливи от това изкуство.

-  Внезапно ли 
взе това решение?

- Когато наближаваше краят 
на петата година започна 

да обмисля какво да прави.  
Обадиха се негови колеги от 
София и той реши да се върнем 
там, за да започне работа на 
щат към Концертна дирекция, 
където се и пенсионира с указ 
на Държавния съвет. Тогава, 
независимо възрастта и стажа, 
хората на изкуството можеха 
да се пенсионират чрез 

този указ, ако желаеха това. 
- Струва ли си да попитам 

дали е достойна тази пенсия?
- Не мога да кажа, че един 

човек, който цял живот е бил 
на сцена, обиколил е Европа 
и Китай трябва да получава 
пенсия в размер на 220 лв. 
Казвам това, защото съм 
запозната с пенсиите в България. 

- Получава ли някакви 
доходи от авторски права? 
Сега е много популярно да се 
говори за тях, за хонорари.

- Никога не е получавал такива 
средства, въпреки че беше 
член при музикалните дейци. 

- Някой от музикалните 
среди сети ли се за Иван 
Кремов след 1993 г.?

- След като се разбра, че 
Иван вече не може да бъде 
сред своите колеги, те му се 
обаждаха по телефона, идваха 
да го видят. Това беше през 
първите години. Вече животът 
и на колегите му стана малко 
по-труден, защото нямат 
тази концертна дейност. 
Идваха и негови приятели 
от котленския край. Хората 
обаче станаха по-затворени.

- Внезапно ли го 
с п о х о д и  и н с у л т ъ т ?

- Той никога не беше 
боледувал, нито е имал кръвно 
или главоболие. Беше здрав, 
но изведнъж го сполетя това. 
През този период се чувстваше 
притеснен във връзка с 
издаването на книгата си. 
Тогава търсеше спонсори и 
печатница. Когато всичко беше 
почти готово и книжката излезе, 
вече беше получил инсулт. Не 
беше на себе си. Докато лежа в 
„Пирогов” все си мислеше, че е 
на някакъв концерт и е отседнал 
в хотел. Спомняше си неща от 
изминалите години. Въпреки 
това той си възстанови паметта 
и издържа на медицинските 
интервенции. Непрекъснато 
бях до него в продължение 
на три месеца. Ето, че вече 
двадесет години е на легло. 
Водих ги и за по няколко месеца 
на процедури в Павел баня, 
но не успя да се раздвижи. 
Даже Таня ми напомни, че 
имаме годишнина, свързана с 
неговото боледуване. На шега 
казва, че баща й е второто дете, 
което гледа. Това са двадесет 
години изолация между четири 
стени. Изкарваме го на терасата 
в инвалидната количка, но ни 
казва, че и там не може да стои, 
защото му пречи слънцето.

- Как преминава денят 
на народния певец?

- Той вече си е изградил 
режим. В седем сутринта иска 
закуска и задължително кафе, 
след това правеше гимнастика, 
но вече и това не може. 
Гледа телевизия, откъдето 
научава всичко за живота 
в страната, чете вестник, 
решава кръстословици, 
пише. Напоследък споделя, 

че ни е в тежест и казва, 
че всичко му е трудно. 

- Активен ли е политически 
и преживява ли това, 
което се случва в страната?

- Преживява всичко, ядосва се 
много, когато слуша политици, 
които само си сменят партиите. 
За него това са хора, които 
искат да бъдат единствено те 
добре и не мислят за народа. 
Понякога дори ги псува. Когато 
си вдигне нервите от политиката 
пали цигара. Лекарите от 
„Пирогов” му позволиха да 
изпушва по една или две 
цигари. Освен политически 
предавания обича да гледа 
исторически или музикални 
телевизионни канали.

- Как реагира на 
телевизионните канали, 
излъчващи непознатия 
за него жанр чалга?

- Когато чуе някой певец или 
певица да пее чалга все се пита 
какви са тези глупави текстове 
и кои са авторите им. Първо 
му прави впечатление текстът. 
Не може да разбере защо 
всичко е кючек. Иска да изпеят 
една българска народна или 
естрадна песен. За него един 
певец трябва да изпълнява и 
такива песни, а не само кючеци. 
Не възприема такива певци. 
Счита, че певиците са облечени 
с неподходящо облекло, 
когато се появяват на сцена 
са разголени, сякаш отиват на 
бар. Вижда, че са забравили да 
пускат изпълнители, които пеят 
български фолклор, а не чалга!

- Какво мисли за 
телевизионните канали, които 
уж пускат народна музика?

- Той харесва българските 
песни, които имат съдържание. 
От някои телевизии се 
обаждаха, когато излъчват 
негови изпълнения от филма за 
него, заснет в Жеравна от Ласка 
Минчева. Има и други негови 
изпълнения, които пускат най-
вече по Националното радио. 
Напоследък хората явно имат 
много работа или са забравили, 
че е жив и не му се обаждат.

- Липсва ли му песента 
и опитва ли се да запее?

- В началото можеше да 
запее малко от дадена песен, 
но с годините гласът му се 
промени, стана по-дрезгав, 
чувства се изморен и вече не 
може. Мъчно му е! Понякога 
иска да изпълни някоя 
песен на Таня, но не успява. 

- В какво вярва Иван 
Кремов? Религиозен ли е?

- Казва, че е християнин и 
преди ходеше по празниците на 
църква, но не бих казала, че е 
силно религиозен, вярва в Бог. 
Независимо от състоянието 
в което се намира, обича да 
се шегува и чувството му за 
хумор не го е напуснало. Става 
много нервен само тогава, 
когато не му се дава цигара. 

- Къде сте отседнали в Котел?
- В семейството на Радко 

Калчев Парчев. Това е 
семейството с което имахме 
най-близък контакт, докато 
живеехме в Котел и почти 
всяка вечер бяхме в дома им. 
Това са хора, които чувствам 
като роднини и винаги 
мога да разчитам на тях.

- Как намирате града 
след толкова години?

- Сякаш е паднала бомба. 
Всички фабрики, които 
работеха ги няма. Вие нямате 
и болница! Ужас! Това не е 
този Котел, който аз познавам. 
Мислех, че котленци ще запазят 
града, но виждам, че няма хора. 
На 1-ви ноември също нямаше 
присъстващи на тържеството. 
Спомням си как преди години 
площадът беше пълен с 
хора! Това е поради тяхната 
простотията. Котел е град, 
който е раждал личности, които 
са дали толкова много, а сега 
някои казват, че не са излезли, 
за да не гледат Орешарски. 
Това е невежество! Не трябва 
да се дават такива извинения 
и да се говори по този начин!
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Росен Плевнелиев откри 
новото детско отделение в 
Специализираната болни-
ца за рехабилитация. В него 
има 18 легла, а общо болни-
цата разполага със 70 места. 

Специализираната болни-
ца за рехабилитация в Котел 
ще работи с уникален робот 
за раздвижване на деца с 
церебрална парализа, благо-
дарение на дарение от бла-
готворителната инициатива 
„Българската Коледа”. Уредът 
е подобрен на скиорски обув-
ки, с помощта на които дете-
то върви по бягаща пътека. 

Подкрепа за лечението и реха-
билитацията на 485 деца е оси-
гурила благотворителната ини-
циатива „Българската Коледа“ 
в кампанията си през 2012/2013 
година. Със средства в размер 
на близо 350 хил. лева са под-
помогнати 426 деца с невроло-
гични заболявания, а за други 
59 деца са осигурени лекарства 
за едногодишна медикаментоз-
на терапия на обща стойност 
над 255 хил. лева, разкри под-
робности около кампания пре-
зидентът Росен Плевнелиев. 

  „В Деня на християнското 
семейство нашата болница има 
честта да посрещне г-н Росен 
Плевнелиев и всички гости, 
които уважиха това наше тър-
жество. За една малка болница 
като нашата това е  много голя-
мо постижение и апаратурата, 
която получихме благодарение 
на „Българската Коледа” ни 
отваря вратите пред много по-
големи хоризонти. В град като 
Котел трябва да се стремим  да 
постигаме още успехи в систе-
мата на здравеопазването”, не 
скри вълнението си управите-
лят на болницата д-р Влахов.

  Пред присъстващите в  
Специализираната болница 
за рехабилитация президен-
тът Росен Плевнелиев бла-
годари на организаторите и 
набеляза новите предизви-
кателства върху които ще се 
работи през следващите годи-
ни:  „Благодаря на всички от 
все сърце за възможността да 
бъда заедно с Вас! Вярвам, че 
ние намираме смисъл в това 
да проявим съпричастност, да 
подадем ръка и с обединени 
усилия да намерим добри-
те решения за тези, които са 
в нужда. Това е смисълът на 
„Българската Коледа”! Радвам 
се, че съм с хора, които са пос-
ветили живота си на това да 
се грижат за здравето на деца-
та. Искам от името на съорга-
низаторите на тази инициати-
ва – Президентството, БНТ и 
НОВА ТВ, заедно с предста-
вителите на експертния съвет 
към инициативата, да пред-
ставя резултатите, които бяха 
постигнати през тази година. 
Обединявайки усилията си, 
знанията и желанието да наме-
рим решения за проблемите да 
децата с неврологични заболя-
вания ние постигнахме много. 
Болницата за рехабилитация в 
Котел е една от най-добрите 
за лечение на деца в България. 
Днес откриваме обновено-
то с помощта на „Българската 

Коледа” детско отделение за 
рехабилитация. Поставихме 
акцент на изминалата кампа-
ния към децата с неврологични 
заболявания, защото на 60% от 
подпомаганите през годините  

от „Българската Коледа” бяха 
с неврологични заболявания. 
За да бъде овладяно заболя-
ването на едно дете, засегнато 
от детска церебрална парализа 
и за да има шансове да води 
пълноценен и активен живот 
са необходими ранно диаг-
ностициране и активна ква-
лифицирана рехабилитация. 
Достъпът до подобни центрове 
беше значително ограничен. 
Семействата трябваше да пъту-
ват огромни разстояния всеки 
месец, а някой деца се лекуваха 
и в чужбина, поради липсата на 
апарати в нашата страна.  Днес 
картината е променена към по-

добро! Успехът на „Българската 
Коледа” се дължи най-вече на 
щедростта и проявената съпри-
частност на хиляди доброде-
телни българи. Чрез тях ние 
успяхме да съберем над два 
милиона лева. С огромно удо-
влетворение искам да съобщя, 
че благодарение на дарителите 
кампанията през тази година 
успя да подкрепи стратегиите 
за устойчиво развитие на десет 
рехабилитационни центрове 
в цялата страна, дарявайки 
медицинска апаратура и уреди 
за рехабилитация на обща 
стойност над 1,4 мил. лева. 

   Когато започвахме кампа-
нията през миналата година 
имахме мечта – да пренесем в 
България едни от най-съвре-
менните ефективни и високо-
технологични методи за реха-
билитация на деца с невроло-
гични заболявания, а именно 
уред за локомоторна терапия. 
Съвсем скоро, благодарение 
на дарителите от „Българската 
Коледа”, в България ще функ-
ционират не един, а пет подоб-
ни уреда. Дарителите закупиха 
и друга уникална за страната 
ни медицинска апаратура, бла-
годарение на която, с някол-
ко вида диагнози, нуждаещи-
те ще се лекуват в България. 
Закупени бяха още 38 вида 
високотехнологични апарата за 
рехабилитационни центрове в 
цялата страна. По този начин бе 

реализирана и основната цел на 
кампанията – активната, еже-
дневната  и високоспециализи-
раната рехабилитация да бъде 
достъпна в цялата страна. Това 
беше една рекордна година за 
„Българската Коледа” и мили-
они българи подадоха ръка. 

   Изключително съм удо-
влетворен от факта, че от сво-
ето създаване „Българската 
Коледа” (специално кампания 
2012-2013 година) успя да оси-
гури подкрепа за лечението и 
рехабилитацията на рекорден 
брой деца – 485 през тази годи-
на. Със сумата от 350 хил. лева 
бяха подпомогнати 426 деца с 
неврологични заболявания, а 
над 59  бяха дарени с лекарства 
за едногодишна медикаментоз-
на терапия на стойност 250 хил. 
лева. За тези деца „Българската 
Коледа” е една надежда, че 
не са сами в борбата с болес-
тта! Това е смисълът на кам-
панията – да проявим съпри-
частност, да подадем ръка и 
да намерим устойчиви реше-
ния на предизвикателствата. 

   Със съдействието на медии-
те предстои да чуем историите 
на много деца от цялата стра-
на, които бяха подпомогнати 
тази година. Беше направена и 
промяна по клиничната пътека 
за  детска церебрална парали-
за, което даде възможност за 
по-ефективно използване на 
платените от НЗОК рехабили-
тационни процедури. Ето защо 
ние търсим системно решение, 
което означа, че държавата 
трябва да си поеме функции-
те. Така могат да бъдат реше-
ни проблемите на хиляди деца.

   Предизвикателствата пред 
нас остават. Трябва да се 
направи регистър на рисково 
родените деца, който да про-
следява комплексната грижа 
за тези малки пациенти в хода 
на тяхното израстване, да се 
работи по стратегията за наци-
онално електронно здравео-
пазване. Необходим е наръч-
ник за родителите на хронично 
болните, който да ги насочва 
към видовете подкрепа и мес-
тата, където могат да я наме-
рят. Работи се ефективно по 
тези въпроси и изказвам благо-
дарността си на Министерство 
на здравеопазването и НЗОК 
за тяхната безценна помощ в 
различните етапи при реа-
лизирането на кампанията. 

   Благодаря на включили-
те се доброволци. Изказвам 
специални благодарности на 
художничката Станка Желева 
и нейния екип, които изрису-
ваха детските отделения и 
така ги направиха по-уютни 
за децата. Изразявам възхи-
щението към лекарите и меди-
цинските специалисти за все-
отдайния им труд в името на 
малките пациенти! Нека пове-
че хора се запалят от приме-
ра на „Българската Коледа” 
– проект при който всички 
си сътрудничат и помагат !”

Д-р  Цветан   Влахов:
- Разкажете повече за 

дарението, което полу-

чи Специализираната бол-
ница за рехабилитация. 

- Както разбрахте дарението 
е на стойност от 250 хил. лева. 
Всички апарати, които поже-
лахме в началото на година-
та и от които като управител 
доказах, че имаме нужда, бяха 
предоставени. Сега разпола-
гаме с уреди за локотерапия, 
магнитотерапия, проходилки, 
електростимулация, басейн и 
др. Заедно с физиотерапевти-
те направихме анализ какво 
ни е необходимо, за да пови-
шим нивото на обслужване при 
рехабилитацията на децата. 

- Какво най-много напра-
ви впечатление на президен-
та при посещението му тук?

- От човешка гледна точка 
му направи голямо впечатле-

ние това, че в един малък град 
съществува такава болница, 
в която работят изключител-
но добри специалисти. Каза, 
че най-много е впечатлен от 
човешкото отношение на рабо-
тещите тук към пациентите и 
придружителите им. Според 
него базата и оборудване-
то ни е на едно много добро 
ниво. Ако има желаещи да се 
лекуват при нас, можем да 
приемем до 30 деца. Мисля, 
че след като получихме нови-
те уреди това ще се случи. 

- Как оценявате посе-
щението на президен-
та Росен Плевнелиев?

-  Оценявам го много висо-
ко. За нас наистина това 
беше събитие, защото той 
да уважи тържество в една 
провинциална болница.

- Като граждани на 
Котел как трябва да въз-
приемаме дарението?

- Винаги съм твърдял, че 
всяка една болница, без значе-
ние дали е държавна, общинска 
или частна, когато е на терито-
рията на едно населено място 
гради имиджа на града. Сега 
тези мои думи се потвържда-
ват. Няма никакво значение 
дали нашата болница е дър-
жавна или общинска. Не е слу-
чайно, че и кметът присъства 
на това тържество, защото 
всички говорят не за собстве-
ността, а за възможностите на 
болницата в нашия град, че е на 
едно добро ниво. Всичко това 
роботи за издигане имиджа 
на града, тъй като основната 
насока за развитие на нашето 
населено място трябва да бъде 

към туризъм и курортно дело. 
- Емблема на нашия град е 

НУФИ „Филип Кутев”. Може 
ли към него да добавим 
и името на тази болница?

- Определено! Доказателство 
за това е присъствието на пре-
зидента. Цялата президент-
ска институция ни посещава в 
продължение на една година. 
Ние сме избрани за място къде-
то да приключи кампанията 
„Българската Коледа”, което 
означава, че болницата ни е 
високо оценена. От 100 канди-
датствали болници ние сме след 
петте одобрени за закупуване 
на нова апаратура. Освен обно-
вяване, увеличаваме и броя на 
служителите. За една-две годи-
ни от 45 те станаха 65. Това е 
продиктувано от факта, че бол-
ничното заведение е пълно с 
пациенти. Работата при нас е 
много и пациентите са довол-
ни. Всеки един котленец тряб-
ва да се гордее с това, което 
е направено. Без персонала 
и съдействието му нямаше да 
мога да постигна всичко това! 
След  дарението лечебното ни 
заведение не отстъпва по нищо 
от признатото за най-добро в 
страната за лечение на деца с 
неврологични заболявания-
клиниката на д-р Чавдаров. 
Вече сме привлекли и нови спе-
циалисти на работа тук. Много 
по-напред сме от отделения 
на окръжни болници. Трябва 
да използваме  и  останали-
те плюсове на града ни и ще 
вдигнем още повече нивото!

Христо Киров - кмет на 
община Котел

Уважаеми г-н Президент 
на Република България,

Г-жо министър на 
з д р а в е о п а з в а н е т о , 

Драги медицински служите-
ли в Специализирана болница 

за рехабилитация - град Котел,
Дами и господа,
Благодаря Ви, за високо 

хуманната кауза „Българската 
Коледа“, за щедростта, дари-
телския жест и волята да ста-
нете съпричастни към съдбата 
на болните деца, за желанието 
да промените живота им, като 
го направите по-достоен и пъл-
ноценен, изпълнен с човешка 
обич, внимание и повече детски 
усмивки.  Специализираното 
оборудване е изключително 
важно за всекидневното въз-
становяване на децата, които 
се лекуват в болничното заве-
дение и ще подпомогне реха-
билитацията на опорно-дви-
гателните им способности.

     Позволете ми от свое име 
и от името на специализира-
ния лекарски екип в град Котел, 
за пожелая повече подобни 
дарителски жестове, които 
да са в помощ и подкрепа за 
рехабилитацията на деца с 
неврологични заболявания.  

     Господин Плевнелиев, гос-
пожo Андреева, това, което пра-
вите е достойно за уважение!

     Надявам се, че благот-
ворителната инициатива 
„Българската Коледа“, ще про-
дължи да помага на болните 
деца и през следващите години, 
защото всеки истински човек  
носи добротворството и дари-
телството дълбоко в сърцето си.
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Кампанията „Непознатият 
Йовков“ за популяризиране на 
творчеството на писателя събра 
жители и гости на Жеравна. Тя 
се организира по случай 133-та 

годишнина от рождението на 
Йордан Йовков. Къщата-музей 
на писателя получи като даре-
ние ценни документи от личния 
архив на твореца, предоставен на 
Държавна агенция „Архиви“ от

внука му Боян Попов. 
Кръщелното свидетелство на 
Йовков и ръкописите на пиеси-
те  „Албена“ и „Боряна“ вече 
могат да бъдат видени от посе-
тителите на къщата-музей в 
родното му село. Преди година 
внукът на Йордан Йовков Боян 
Попов се раздели с целия личен 
архив на дядо си, дарявайки го 
на Държавна агенция „Архиви“, 
за да се цени истинската култу-
ра. Най-ценна за внука на писа-
теля е личната кореспонден-
ция на Йовков. „Има и много 
лични неща, които малко време 
преди да даря архива не бях и 
посмял да отворя дори“, спо-
дели Боян Попов. Кампанията 
„Непознатия Йовков“ има за 
цел да популяризира не само

творчеството и живо-
та на големия българ-
ски писател, но и неговите

послания. Тя е организира-
на от Министерство на кул-
турата, Български медиен 
съюз и агенция „Архиви”.

   В дискусията за днешните 
послания на великия български 
писател се включиха министъ-
рът на образованието Анелия 
Клисарова и на културата Петър 
Стоянович, главният редактор на 
в. „Стандарт“ Славка Бозукова, 
акад. Антон Дончев, председаа-
телят на Български медиен съюз 
Гриша Камбуров, журналистка-
та Валерия Велева, писателят 
Любомир Котев  и др.  Най-голям 
интерес предизвика първото 
публично представяне на лич-
ния архив на Йовков, предос-
тавен от неговите наследници. 
Директорът на Историческия 
музей в Жеравна Веселин 
Няголов с изненада научи за при-
ятелството между неговия дядо и 
писателя. „Изненадах се много, 
когато в материалите видях, че 
моят дядо Васил Тодоров е кон-
тактувал и се е познавал добре с 
Йордан Йовков. От тези писма, 
за които аз не знаех нищо, се 
оказа, че той е изпращал мате-
риали и картички от Жеравна 
на писателя. Стана ми драго, 
когато разбрах за това прия-
телство. За мен е голяма чест! 
Виждам, че дядо ми се обръща 
към Йовков с изключително ува-
жение, макар че те са родени 
в една и съща година, но явно 
признанието на писателя се е  
усещало и в село. От този архив 
ясно се вижда, че Йовков живее 
с Жеравна и жеравненци кон-
тактуват с него. Има и запазе-
на покана от Васил Тодоров към 
големия писател да посети род-
ното село. Все още не съм прочел 
всички писма, но те възраждат 
спомените за големия бълга-
рин и картината около живо-
та му се изяснява все повече”.

   През целия ден Жеравна бе 
обагрена с изпълненията на мла-
дите таланти от Националното 
училище за фолклорни изкуства 

в Котел и с рисунките на възпита-
ниците на Художествената гим-
назия в Сливен. Организатори 
на кампанията „Непознатият 
Йовков“ са Българският меди-

ен съюз, Министерството на 
културата и агенция „Архиви“.

   „Предисторията на тази ини-
циатива е доста дълга и интерес-
на.  Тя се случи благодарение на 
приятели като проф. Клисарова, 

министър Стоянович, Валерия 
Велева и още много именити 
българи, които и днес продъл-
жават да милеят за българското 
и родното. Благодарение на мен 
и на г-жа Гергана Стоянова ини-
циативата започна от Жеравна 
и котленския край. Тя ще про-
дължи в цялата страна и живот и 
здраве в цяла Европа, чрез което 
ще можем да  покажем пости-
женията на българската култу-
ра и на нашите възрожденци. 
Хвърлихме ръкавицата на всеки 
един– дори и към нас, които 
сме част от кампанията с името 
„Непознатия Йовков”, защото си 
дадохме сметка, че има много 
негови страни, които не познава-
ме. Пред нас се разкри писателят, 
изследователят и дипломатът 
Йовков. Вярвам, че с помощта на 
Български медиен съюз, който 
обединява всички медии на тери-
торията на България, към края 
на годината дарения от внука 
на Йовков архив вече ще бъде 
обработен и ние ще можем да го 
показваме в страната и чужбина. 
Всичко тръгна от дарението на 
г-н Попов за Държавния архив. 
Това, което може да се види 
днес е благодарение на него. 

   Не вярвам, че в живота се 
случват случайни неща. Всичко 
е следствие на някакво събитие 
и не е  случайно, че кампани-
ята започва от Жеравна, защо-
то искаме да покажем заряда 
и целите на нашата кампания”, 
разказа подробности за кампа-
нията „Непознатият Йовков” 
председателят на Български 
медиен съюз Гриша Камбуров, 
който е родом от Котел. 

    Гостите посетиха къщата- 
музей „Йордан Йовков”, където 
положиха цветя пред паметни-
ка на писателя.  „Този дом не 
е посещаван от министър на 
културата от близо тридесет 
години”, пресметна Веселин 
Няголов. Обнадежден за бъде-
щето на Жеравна допълни: 
„Смятам, че най-новата история 
на Жеравна започва от днеш-
ния ден – 9.11.2013г. Всички 
жеравненци сме изключител-
но развълнувани от инициати-
вата на организаторите. Това 
е паметно събитие, посвете-

но на нашия Йордан Йовков!”
   Запитан дали идването му 

в Жеравна може да се опреде-
ля като знаково, министърът на 
културата Стоянович отгово-
ри: „Надявам се да бъде няка-
къв знак за променено отноше-
ние към културата. Аз не съм 
дошъл тук, за да акцентирам 
върху това, че друг министър не 
е идвал в Жеравна от тридесет 
години. С организирането на 
този празник трябва да покажем, 
че има смисъл от Йовков, защото 
ако и към него нямаме отноше-
ние се питам към какво можем 
да имаме такова. Той е един от 
най-величествените разказва-
чи далеч извън границите на 
България и може да бъде сравня-
ван едно към едно с Хемингуей. 
Проблемът е, че единият е роден 
в Жеравна, а другият в Илинойс”.

По повод 133-годишнината 
от рождението на писателя в 
Жеравна се проведе и дискусия 
„Посланията на Йовков днес“. Тя 
беше открита от журналистката 
Валерия Велева. „Събрала ни е 
инициативата на Министерство 
на културата, на Български меди-
ен съюз и Държавна агенция 
„Архиви”, за да популяризира-
ме творчеството на Йовков. Тук 
са много творци, които разнасят 
неговия дух в страната и извън 
нея. От Жеравна ние можем да 
възродим и духа на българщи-
ната”, обърна се тя към присъст-
ващите. В. „Котленски край”, с 
малки съкращения, Ви представя 
изказванията на министър Петър 
Стоянович и акад. Антон Дончев. 

Петър  Стоянович: 
„Когато започна подготовката 
ни за днешното събиране се 
замислих какъв е за мен непо-
знатият Йовков. За такива голе-
ми личности човек може да каже 
изключително много клишета. 
Свикнали сме да отмятаме праз-
ници, цитирайки написаното в 
учебниците. Много по-трудно е 
да надникнем като хора и чита-
тели в онова, което даден човек 

ни дава като смисъл да продъл-
жим да съществуваме в този 
ужасен свят, който населяваме. 
Това, което си мислих за Йовков 
през тези дни може би беше 
един паралел с един друг автор, 
който е по-познат, по-празнуван 
и цитиран в световната литера-
тура. Автор, който е в предната 
редица на световната литерату-
ра и давам за пример.  Лично аз 
смятам, че нашият Йовков е поне 
толкова значим, колкото него и 
затова  искам да кажа няколко 
думи за Хемингуей от Жеравна. 
На пръв поглед това може да 
звучи странно, но когато погле-
днем една основна част от твор-
чеството на тези автори,когато 
видим през какви ужасни войни 
се преминали те и са успели по 
толкова интересен начин да пре-
създадат видяно, да опишат кра-
сивото през грозното, ще видим, 
че това не е така. Знакът за 
равенство между тези два гения 
на света е повече от необходим. 

   С какво Йовков може да бъде 
ценен в наши дни? Основната част 
от неговото творчество е след 
Първата световна война. Ние сме 
твърде склонни да смятаме, че 
времето в което живеем е най-
бедното, най-ужасното, че никой 
друг преди нас не е нито страдал, 
нито живял в недоимък и войни. 
Времето, което описва и пресъз-
дава Йовков е със сигурност по-
тежко от това, което преживя-

ваме днес. Въпреки това цялото 
творчество на писателя успява 
винаги да извади красотата пред 
грозното, надеждата пред зао-
бикалящото ни ужасно. В този 
смисъл Йовков може да ни бъде 
и полезен с това, че ако се обър-
нем искрено към него, той ще се 
превърне в душевен лечител на 
нацията, която и днес е разделе-
на и склонна към оскотяване, към 
отричане на всичко това, което 
ни прави европейци. Йордан 
Йовков може да се окаже логи-
чен обединител чрез културата. 

   Да виждаш винаги доброто 
пред лошото в привилегия, каква-
то нямат дори някои от духовни-
ците. Това е присъщо само на 
хората на духа. Погледнете лич-
ния пример на Йовков! Ако дори 
в част от него видите като човек 
на държавна ясла, държавна 
пенсия и винаги уважавана лич-
ност, то това би било заблуда. 
Неговият живот преминава през 
тежки войни с ниски армейски 
постове, в едно чиновничество 
на ръба на мизерията, без осо-
бени и видими заслуги и чест-
вания, живот завършил рано 
от една тежка болест. Въпреки 
това личният пример на Йовков 
е в онова, което остава за мен 
и досега остава неразбрано, че 
от него не е изречена нито една 
дума или обвинение срещу наро-
да по принцип, срещу неблаго-
дарната държава, дори и срещу 
отговорните фактори за времето. 
Сравнете го с днешна дата, кога-
то всеки един е готов да загърби 
и унищожи инакомислещия, само 
и само да просъществува него-
вото единствено вярно мнение.

   За да завърша оптимистич-
но ще се върна към една друга 
част от Йовков. Това е начинът 
по който той възприема жената 
в живота. Позволих си да извадя 
един малък цитат от „Шибил”, в 
който описва жената и по този 
начин мисля, че ще се запозна-
ем с най-широкия спектър на 
Йовковото възприятие за духо-
вността в този свят: „Спомни си 
Рада и се усмихна: „Каква чуд-
новата бърканица - мислеше си 
той - от жена, дете и дявол! И как 
всичко и прилича; каже нещо - 
умно е, направи нещо - хубаво 
е!“ И той я виждаше тъй, както 
беше я видял, когато държе-
ше иглата с конеца в устата си, 
гледаше го и се усмихваше. „Не 
игла - помисли си пак Шибил и 
въздъхна. - Нож може да държи 
тъй в устата си, и от тоя нож 
човек на драго сърце би умрял!“

Академик 
Антон    Дончев: 

   Когато отвориш страници-
те от книга на Йордан Йовков, 
ти ще почувстваш докосването 
на един ключ, който великият 
случай ти подарява. С него ще 
можеш да влезеш в космическия 
кораб „Йордан Йовков“, кацнал 
на твоята планета. Както във 
всеки космически кораб, хората 
и нещата, създадени от твореца, 
за да минат през пространството 
и времето, спят във своята малка 
смърт. Реките не текат, облаците 
не се движат в морето, реките 

на морето са замръзнали. Те са 
въплътени в знаци и цифри. Спят 
и чакат. Само магията на твоето 
съучастие в тяхната съдба може 
да ги съживи. Само времето, 
което отделиш, за да разчетеш 
страниците, може да се превърне 
и в тяхно време. В космическия 
кораб „Йордан Йовков“ ти ще 
съживиш десетки и стотици хора, 

земи и времена. Мнозина, а може 
би всички, ще станат твои прия-
тели. Някои могат да те накарат 
да застанеш до тях, за да преме-
риш ръста си. И така, с нас е клю-
чът към света на Йордан Йовков.

   Това е нашият свят преди почти 
един век. И това е неговият свят, 
защото той го е видял със своя 
поглед и го е пресъздал със свои 
багри. Това е и твоят свят, чита-
телю, защото ще го пресъзда-
деш ти, със своите очи и със своя 
опит. Затова те нарекох съавтор 
на писателя. Нека се опитаме да 
влезем в тоя свят с чисти обувки 
и да свалим изпрашените палта. 
Ние, хората, сме същества със 
странна порода.  Смятаме с мили-
грами отровите, които дишаме 
и поглъщаме. Вдигаме врява до 
Бога, а забравяме, че всеки миг 
ни заливат отровите на човешкия 
дух. Отчаяние и недоверие в раз-
ума и в доброто. Убеждават ни, 
че сме неспособни да опознаем 
света и да го оправим. Защото 
човешкият свят бил непоправим, 
побъркан и мръсен.Светът на 
Йовков е морално чист. В него 
струи светлина. В него не светят 
евтини енергоспестяващи лампи. 
Творецът не украсява живота 
като коледно дърво. Той казва 
и доказва – дървото е красиво, 
защото е дърво. Без лампи и 
висулки, и светлината на звезди-
те стига, за да виждаме и четем 
това, което е написал Йовков. 
Светът на Йовков е истински. 
Украсен е с багри, които е извля-
къл от кората на дърветата и от 
корените на билките. Синьото от 
небето и от морето,  от женски-
те очи.Кафявото е от разораната 
земя, жълтото е от зрелите жита. 
Ако творецът ни пусне в атели-
ето си, до тубите с боя, които 
изстисква,  по неговата пали-
тра ще отгатнем какво е искал 
да създаде. Светлина! Йовков 
не рисува с черна и сива боя. 
Светът на Йовков е благоро-
ден. В целия космически кораб, 
сред хилядите страници, няма 
да открием нито един образ на 
нравствено отблъскващ човек. 
Достойнството изправя гръбна-
ците на всички Йовкови създа-
ния. Затова, те могат да стоят с 
вдигната глава. В браздите на 
нивата, край стадата, в окопите 
с пушка...Човекът на Йовков с 
достойнство носи своята човеш-
ка участ.Когато затворим стра-
ниците на книгите на Йордан 
Йовков, събудените герои ще 
тръгнат с нас и ние ще вървим с 
тях по нашия общ път през дните 
и годините. И ще почувства-
ме и разберем, че не сме сами.

   Обиколих местата, където е 
живял и работил Йордан Йовков. 
В село Красен, където той е пре-
подавал, има училище за 660 
души. В момента там има 82 уче-
ници от 11 села, от които 42 са 
ромчета. Нищо лошо не виждам 
в това. Просто ви казвам, че от 
660 души са останали 82-ма. В 
село Инзово, долу на границата 
с Турция, има училище за 400 
души, със заковани врати и про-
зорци. Светът на Йовков се е 
променил.Това е неговият свят, 
това е нашият свят. Всичко, което 
се случва, трябва да ни накара 
да повярваме в Йовков. Защото 
неговият оптимизъм, светлината 
на неговото творчество, толко-
ва противоречи на съвременния 
поток на световната литература, 
където 90% от героите са кре-
тени, и където всичко е пълно с 
безнадеждност, с кал, с кръв, с 
недоверие в човека и пр. Това е 
светъл човек, това е един про-
поведник. Не искам да го срав-
нявам със светия, но той наисти-
на е един свят човек. Трябва да 
намерим сили, трябва да наме-
рим хора, които да обяснят, осо-
бено на младите хора, всъщност 
какво притежава България. И 
да намерим начин, по който и 
Йовков, и други наши творци да 
стигат до хората в чужбина Това 
не е само наше богатство, това 
е богатство на човечеството. 
Хората и в България , и по света 
трябва да разберат кой е бил и 
кой е Йордан Йовков и надя-
вам се, че ще бъде и в бъдеще”.

Жеравна получи кръщелното на Йовков. Държавата дари ценни релиkви
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Цифровизацията на телевизионния 
ефир се оказа тотален, но за сметка 
на това скъпо заплатен с парите на 
данъкоплатците, провал. Колкото и да 
се опитват висши държавни чиновници 
да замазват този факт, с всеки изминал 
ден той ще лъсва все повече. Почти 
година след като бе съобщена дата за 
окончателното спиране на аналоговия 
сигнал (която не се спази и срокът се 
удължи) и след месеци на някакво 
подобие на реклама, стотици населени 
места в страната са не “бели”, както 
ги определят, а направо “тъмни” петна 
за безплатната дигитална телевизия. 
Пълно фиаско цифровизацията претърпя 
и в Котел, където първият обилен сняг 
завари технологията по джапанки и 
къси гащи. Три дни без сигнал останаха 
потребителите на мултиплекса, когато 
в Котел зимата припомни за себе си с 
валеж и трайна снежна покривка от 15 см. 
С премигващ надпис „Търсене на сигнал 
и няма обслужване“ стотици котленци 
прекараха тягостни вечери в компанията 
на градската радиоточка. Други - кой с 
плетката, кой с каната вино, къде канени, 
къде не, но зависими от сериалите 
и новинарските потоци, изкараха 
по някое друго гости в комшиите, 
където има телевизия от кабеларката 
или чинията. Времето се смили над 
хорицата, слънцето проби и стопи 
ледения мраз надвиснал над заветния 
хълм, откъдето „цифровизацията“ 
се спуска и декодерите заработиха, 
поставяйки множество въпроси. Хората 
вече се питат: „Може ли да се гледа 
телевизия през зимата?”, „При колко 
сантиметра сняг телевизията спира?”, 
„Трябва ли още нещо да ми дадат или 
да закупя, за да мога да гледам?”, 
„Защо не върнат старата телевизия, 
която работеше и през зимата?“ Това 
и още куп други въпроси, на които 
разяснителната кампания няма как 
да отговори, тормози потребителите 
на дигиталната ефирна услуга, които 
вече масово продават, дори и на 
безценица, своите крайни устройства 
и преминават към алтернативни 
източници на телевизионен сигнал.

   Изчисляват броя на хората в България 

без сигнал на около 280 000. Десетки 
от тях са и на територията на община 
Котел. В редакцията на в-к „Котленски 
край“ се получиха доста гневни 
обаждания от потребители на ефирната 
телевизия, които са останали в сигнално-
информационен вакуум. Проблемът 
се е превърнал  в истинска драма в 
района на село Нейково, Катунище и 
Кипилово. Липсата или „наличието” на 
изключително слаб сигнал се констатира 
най-лесно в сгушените балкански села. 
Населението  масово се е сдобило с 
декодери, които дори и правилно 
включени, показват липса на сигнал или 
приеманата картина прекъсва, ставайки 
на квадратчета и „замръзнали“ образи. 
Репортер на вестника се свърза с 
кметовете на тези населени места, 
но те не потвърдиха информацията. 
Според тях, хората имат затруднения 
с включването на декодерите, нямат 
добри антени за приемане и разчитат 
на стайни такива, защото  сигналът е 
много слаб. Наше проучване, проведено 
сред по-възрастните ползватели на 
високотехнологичната услуга, показа, 
че най-голям проблем за зрителя, 
ако сигнала е наличен, е влизането в 
употреба на още едно дистанционно 
управление освен това на телевизора. 
Една баба на 75 г. от с. Градец сподели:  
„Повече от година дъщерята ме учи как 
да пускам телевизора и кое копче да 
натисна, за да включа Фатмагюл.Преди 
беше по-лесно, на „Мургаша“ имаше 
една голяма врътка -  щрак и готово. Ако 
образът беше лош дядото ще завърти 
антената и всичко се оправя. Сега са 
ми дали една още по-малка вафличка 
(дистанционно управление) и като 
гледам колко цветни бонбончета има и 
на нея направо ме е  страх да натискам. 
Вижте ми ръцете, пръстите ми са станали 
като кебапчета! Натискам, уж да се 
вдигне повече гюрултия, пък то друго 
става - излизат надписи на французки. 
Звъня на дъщерята и тя почва да ми 
обяснява. Парите за телефона си вървят, 
тя се ядосва, а аз хептен се обърквам и 
накрая го изключвам. Гледам часовника: 
Ферията почти е свършила… И тази 
вечер няма да гледам новини. Сутринта 

викам едно комшийско момче и за нула 
време го оправя, оставям го на битивито 
и не смея да пипам,  даже гледам и да 
не го гася, че може и да не тръгне!“ 

   Колко ли са бабите и дядовците, 
вписващи се в картината на 
този репортаж? Интересуват 
ли се от това натреслите ни 
прословутата ЦИФРОВИЗАЦИЯ?

   Цялата програма за цифровизация, 
впрочем, се точи от 2008 г. За това 
време, по различни изчисления, е 
струвала над 100 милиона лева. Само 
прословутите реклами от типа “Как бе, 
момче, как да го свържа”, и “Трябва 
да имате сет-топ бокс” глътнаха 
17.5 милиона лева бюджетна пара!

   Отделно са 210 000 безплатни 
декодера за които, според спечелените 
обществени поръчки на доставчиците, 
държавата ще плати по около 40 лева 
на парче. Отделно са други 120-150 
милиона лева, по различни оценки, 
за допълнително освобождаване 
на честоти от военните. От тях 
актуализираният бюджет на Орешарски 
задели за тази година 30 милиона 
лева. В редовния бюджет на Симеон 
Дянков нямаше предвиден и лев.

  Въпреки това населението ще 
продължи да плаща още за т.нар. 
безплатна цифровизация. “Социално 
силните”, които нямат право на 
безплатен декодер, първо ще трябва 
да си купят съответния “сет-топ бокс”, 
а вероятно и антена към него. След 
което, в масовия случай, ще трябва да 
си повикат и техник, за да ги монтира 
- срещу съответната сума, разбира се.

   Хората “по села и паланки” пък 
тепърва ще трябва да разберат що е то 
“вертикална поляризация” и да обърнат 
антените си така, че да не са насочени 
хоризонтално към телевизионната 
кула, а вертикално, и то “с площта 
си”. После да се справят с декодера. А 
онези, които живеят “по ниските места 
и доловете”, да си вдигнат и антената 
нависоко - над 10 м, докато получат 
обхват. Е, ако са достатъчно възрастни, 
вероятно имат опит. Така след 1966 г., 
когато започна излъчването от кулата 
на връх Ботев, селата започнаха да 
обрастват с гори от пръти по 10-20, 
че и повече метра, колкото трябва, за 
да хванат сигнала. Монтираха се по 
покривите, на мачти в дворовете, че и 
по околните баири. Дори и надпревара 
по български имаше - чий прът е 
по-високо, чии е дървен, чии железен...

   Всичко това българите тепърва 
ще учат и тепърва ще се сблъскват с 
чиновническата лакомия и глупост в 
процеса на цифровизация. Сегашното 
неудобство би могло да им бъде спестено, 
разбира се. Достатъчно бе парите да 
не отиват за рекламата “единия край 
в телевизора, другия в антената”, а 
с тях да се осигурят и устройства, и 
монтаж, и сигнал за “черните дупки”. А 
не сега да се обяснява, че има интернет 
страница за въпроси и отговори. Според 
преброяването от 2011 г. интернет достъп 
имаше в по-малко от 20% от селата.

   Държавата наистина тотално 
се издъни с цифровизацията и 
доказа, че не може да се справи със 
сравнително елементарен процес, 
минал в други страни преди много 
години. Виж, с харченето на нашите 
пари се справя повече от успешно.

   Някой би се възпротивил, че за да 
се цифровизираме, не е нужно да си 
купуваме нов телевизор, а е достатъчно 
да се сдобием с декодер, но и в този 
случай интересите на определени 
компании прозират като бельо под 
официална рокля на чалгаджийка. 
Запитвали ли сте се защо „момчето 
от кутията”, което ни продъни ушите 
през последните няколко месеца, 
хитро отбягва някои въпроси, нищо, че 
уж е лице на разяснителна кампания? 
Защо, когато в един от многобройните 
недодялани рекламни клипове, му се 
налага да обясни дали декодерите са 
скъпи, той отговаря, че, ако имаме 
право на помощи за отопление, можем 
да получим и декодер безплатно?

   Много просто. Защото, ако не ви дадат 
декодера безплатно (сиреч, ако не ви го 
платят другите данъкоплатци), трябва 
да се изръсите със съвсем не толкова 
скромна сума от порядъка на около 60 
лева. А това е сериозна инвестиция, като 
имаме предвид, че от цифровизацията 
ще бъдат засегнати хора, които нямат 
средства, за да плащат дори месечния 
абонамент за сателитна или кабелна 
телевизия. И от всичко това печелят 
компаниите, които предлагат декодери.

   В цялата схема има и още един 
печеливш. Вече споменатите сателитни 
и кабелни оператори също бележат 
значителен ръст на договорите си. 
Защото, след като така или иначе 
им се налага да се бръкнат в джоба, 
хората предпочитат да гледат в пъти 
повече канали, вместо да се доверят на 
цифровата телевизия, която, въпреки 
вече споменатата досадна разяснителна 
кампания, май не стана ясна на почти 
никого. Без да отричаме безспорните 
предимства на цифровизацията, в крайна 
сметка излиза, че един уж прогресивен 
ход на Европейския съюз е чисто и 
просто схема за източване на стотици 
милиони (а може би и милиарди) евро от 
редовите граждани на Стария континент 
и пренасочването им към дълбоките 
каси на няколко големи компании. А за 
откриването на подобни порочни схеми 
е достатъчно да се запитаме защо нещо 
ни се представя като задължително. Ако 
спазваме принципите на демокрацията, 
задължителни могат да бъдат само неща, 
които ни пречат да навредим по какъвто 
и да било начин на останалите членове 
на обществото. Е, как ще ви навреди, ако 
съседът ви гледа аналогова телевизия, 
питам аз? Всички неща, обявявани за 
задължителни без ясна обосновка, са 
добре замаскирани инструменти, чрез 
които от ръцете ви да бъдат изтръгнати 
част от вашите пари. Независимо 
колко благовидно са представени…

/ в публикацията са използвани данни от информационни 

сайтове в интернет пространството /
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Криворазбраната ЦИФРОВИЗАЦИЯ. Първият сняг изненада декодерите. Котел 3 дни без сигнал 

 С тържествен водосвет, отслужен от 
сливенския митрополит Иоаникий в 
съслужение с епископ Инокентий, беше 
открит най-крупният туристически 
обект на територията на село Жеравна. 
Както се полага в такива моменти, 
символично лентата прерязаха кметът 
на населеното място  Иван Димитров 
и собственикът на обекта Милен 
Проданов. Проявили инвестиционни 
намерения към известната туристическа 
дестинация, сем. Проданови преди три 
години построи  голяма къща за гости, 
съчетаваща луксозните удобствата 
на съвременния бит и автентичния 
архитектурен стил на Жеравна. В най-
високата част на селото, с панорамен 
изглед, простиращ се до Карнобатското 
поле, на площ от около 3 декара и на метри 
от хайдушката гора, зад високи дувари 
„Милен-Продановите къщи”очакват 
своите гости. Барбекю, открит басейн, 
детски кът и всички удобства за една 
безгрижна почивка предлага дворът на 
хотелската част. В двете къщи, запазили 
духа на възрожденска Жеравна, ви 
очаква гостоприемен уют, гарантиращ 
удобства и комфорт, умело съчетани с 
необходимостите на съвременния век. 
Сауна, джакузи, цифрова телевизия 
и интернет са част от предлаганите 
екстри. Пред поканените на откриването 
приятели развълнуваната съпругата 
Нели Проданова сподели подробности 
около строителството: „Всички, които са 
тук, аз считам за мои близки хора. Искам 

да споделя с вас преживяното по време на 
строителството на комплекса и целта на 
всичко, което сме направили. Обектът, 
които откриваме е започнат преди 
година и пет месеца. Гледах снимки от 
започването на строителството и съм 
учудена колко много се е изменило 
всичко. Обектът е финансиран частично 

от европейска програма по 312-та 
мярка в размер на 200 000 евро.Общата 
му  стойност е около 1 000 000 лева. 
Архитект е г-жа Бакалова, с която освен, 
че работихме заедно станахме и много 
близки приятелки. Благодаря на Васко 
Гурнаков, Петър Петров, на фирма 
„Инком”, с които въпреки проблемите, 

сме намирали решение на всичко. 
Благодаря на Митко, който направи 
всички мебели и на озеленителите. 
Обръщам се с благодарности и към 
община Котел и кмета на Жеравна Иван 
Димитров - за тяхната отзивчивост и 
бързина при решаването на всеки 
възникнал проблем. Желая на сина ни 
Милен, който е бенефициент на проекта, 
да създаде семейство и деца и тази 
къща да остане за внуци и правнуци, 
да има успех във всички начинания!”

  Ексдепутатът от БСП и председател на 
движение „Русофили” Стоян Проданов 
разкри пред присъстващите причината 
фамилията да инвестира в Жеравна.  
„Изказвам и аз своите благодарности 
към всички изброени хора, които 
съдействаха на изграждането на този 
комплекс. Това е втора къща в селото, 
която построихме за малкия ни син. Със 
съпругата ми решихме да създадем нещо 
в края на кариерите ни и да го оставим на 
децата ни. Животът не е само бизнес. В 
него има и по-земни неща. Избрахме село 
Жеравна благодарение на пол. Велико 
Вълчев, Георги Раев и Иван Димитров. 
Още през 1997 година ме запалиха за 
този бизнес. Това е най-съхраненото 
селище от архитектурна гледна точка. 
То е пазител на българщината. Нашата 
инвестиция също е в тази насока – това 
е един патриотичен обект. Да е честита 
новата къща на Милен и му пожелавам в 
този двор да играят много внуци и деца”.

Министри и митрополит на 
откриването на най-голямата къща за 
гости в Жеравна. Семейство Проданови 

с втори обект в селото на Йовков
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КОТЕЛ - ГРАД НА СЛАВАТА, КРЕПОСТ И ТВЪРДИНА НА БЪЛГАРЩИНАТА
Котел! Няма културен бълга-

рин в нашата държава, който 
да не благоговее и да не се въз-
хищава от това, което е дал 
за благото на родината и него-

вото значение за България.
   Поради своята историче-

ска стойност Котел се радва 
на високо заслужени оценки. 
„Град държава, който подоб-
но на древна Атина е сеел 
култура”, „Котел тази малка 
република”, „Котел – това е 
България”, „Котел е Ветлеем 
на Българското възражда-
не” и др. и др. Английският  
генерал Джокмъс,  посетил 
града ни през 1847 г. пише: 
„Независимата всъщност общи-
на на Котел е станала национа-
лен и интелектуален център на 
България”. Академик Михаил 
Арнаудов пък добавя: „Аз твър-
дя, без страх да бъда опровер-
ган, че няма селище  в света, 
което е дало на своя народ 
толкова много като Котел”.

   За своето родно място 
Раковски пише: „Селото е съз-
дадено и населено от много 
други окресне му градове и 
села, разорени в привзятие 
и после привзятие Българии. 
То село от създание си до 
сега никакво разрушение не 
е претърпяло и в най-опас-
ните времена, когато върлу-
вали кърджалиите. Затова 
околното българско населе-
ние продължавало да прииж-
да и уголемява селището”.

   В издадения през 1835 г. 
пръв учебник по география в 
България Неофит Бозвели 
пише за Котел: „Има много 
воденици и тепавици, голе-
ми работилници за аба. Има 
една прекрасна църква (вто-
рата е построена през 1871) и 
две училища добропорядъчни. 
Жителите му са родом болга-
ри благовейни, гостолюбиви, 
трудолюбиви, остроумни и 
ревними на учение. Повечето 
са животновъди и овчари”.

   Че е цъфтяло занаятчий-
ството тогава говорят мно-
гото котленски фамилии: 
Бояджиеви, Даракчиеви, 
Воденичарови, Абаджиеви, 
Чехларови, Табакови, 

Овчарови, Семерджиеви, 
Златарови, Ковачеви.

   За някакви конкретни данни 
за времето на появата на Котел 
като селище нито Бозвели, нито 

Раковски споменават, като 
изключим това, че Раковски 
счита, че е станало „в привзятие 
и после привзятие България”, 
което значи края на 14 век.

   Според популярните исто-
рически източници гр. Котел е 
основан през 1545 г. Авторите 
обикновено се позовават на 
Константин Иречек и Иван 
Богоров. Но през 1545 г. е сре-
дата на 16 век, а Котел тога-
ва е значително селище, както 
икономически и културно, 
така и по броя на населението. 
По-късно при някои проучва-
ния се очертават различни вер-
сии, но далеч по-рано от посо-
чената година. Всички, вклю-
чително и Раковски, свързват 
заселването на Котел с разо-
реното село Новачка, което се 
намирало на три часа път юго-
източно от града, между селата 
Медвен и Садово. Старият кот-
ленец Момчо Драганов в своята 
книжка „Спомени за изгорелия 
гр. Котел” дори нарича Новачка 
„стария Котел”. Той счита, 
че началото на нашия град се 
корени в селището Новачка, 
че жителите на същото село, 
след като харесали местност-
та, се преселили тук и наре-
кли новото си селище Котел. 
Легендата, която той разказва 
гласи, че група новачани загу-
били конете си. Дълго ги тър-
сели и най-после ги намерили 
да пасат на „Изворова поляна 
при сегашния Котел”. Като се 
върнали вечерта „те разказали 
всичко, що видели на селяните: 
за хубавата поляна, за баирите,  
добрите пасища и най-после 
прибавили, че това място било 
такова, каквото те отдавна тър-
сели и че най-после било доста 
отдалечено от главния път. 
Старейшините, изпратени да 
огледат мястото го одобрили 
и казали на селяните да стават 
и се изнасят понеже по-добро 
от това място не могат да наме-
рят”. Годината на това съби-
тие Момчо Драганов не посоч-

ва. Наистина Иван Богоров 
в „Описание на село Котел”, 
поместено в неговия вестник 
„Български орел” от 20 април 
1846 година сочи годината 1545 
в следния текст: „Това село 
изпървом е било толкова малко 
и сетне като се развалило село 
Новачка хората се преселили 
и уголемили Котел около 1545 
г.”. Касае се за уголемяване, 
нарастване на Котел през тази 
година, но не и за основаване.

   Наистина съществуването 
на Новачка е исторически факт 
и преселници от него са били 
градивен елемент на населе-
нието в Котел. Това е стана-
ло при няколкото разорявания 
на селото, едно от които е в 
началото на 14 век. Ако прие-
мем, че тогава са дошли пър-
вите заселници, то раждане-
то на града трябва да търсим 
в началото на това столетие. 

   Историкът на Жеравна 
Данаил Константинов счита, 
че първите жители на Котел 
са войнишките семейства от 
населените и загубилите значе-
ние военни крепости Диавена 
и Козяк, след нашествието на 
османците. А това е краят на 
14 век. Тази версия също има 
своите основания, но дали тези 
семейства отсядат тук след  
нашествието на османските 
турци или по-рано, защото кре-
постите датират от по-ранно-
то средновековие – от X и IX 
век, трудно може да се каже. 
Явно е, че основаването на 
Котел трябва да търсим през 
XIV- ти или началото на XV век. 
През XVI-ти век, както споме-
нахме, го виждаме като важен 
скотовъден и занаятчийски 
център със завидна култура. 

   Благоприятното местопо-
ложение, пътните връзки, при-
вилегиите, които ползва Котел 
привличат много нови жители, 
почти от всички краища на стра-
ната. Значителен е техния брой 
и от съседните на Котел села. 
Котел дълго време е известен 
като село, а от началото на 
1869 година е признат за град.

   Нашият уважаван акаде-
мик Михаил Арнаудов, който 
заяви, че се родее духовно с 
Котел пише: „От Софроний 
насам, в течение на цял век , 
Котел става главен разсадник 
на просветно-хуманни и рево-
люционни идеали в България. 
Сякаш в това затулено балкан-
ско село се събират, по незнаен 
закон, борческата воля, бла-
годенството на духа и вярата 
в бъдещето на народа, оста-
нали като нравствено наслед-
ство от далечното минало, от 
свободните ни прадеди, вла-
дели Балканите и насочвали 
усилията си към национално-
то културно преуспяване…”

   Основанията за тези изво-
ди са богатите традиции, които 
градът има в културния и про-
светен живот от далечното 
минало. Няма българин, който 
може да си представи „История 
славянобългарска“ на Паисий 
Хилендарски без котленеца 
Стойко Владиславов, напра-
вил нейния първи препис, 
нашата революционно – осво-
бодителна идеология и борба 

без Георги Стойков Раковски, 
църковния въпрос без Неофит 
Бозвели, Гавраил Кръстевич 
и Стефан Богориди, просвет-
ното дело в България без д-р 
Петър Берон и котленските 
книжовници. И това дело още 
от епохата на Възраждането 
дължи своите успехи на широ-
ката демократична основа, на 
която е поставено. Не някой 
друг, а самите котленци овце-
въдци, занаятчии и търговци 
се грижат за организирането и 
изграждането на училища, за 
издирването и назначаването 
на подходящи, и то за специ-
ално отбелязване , най-подгот-
вени за времето си учители, за 
изграждането и обзавеждането 
на църкви, за издаването и раз-
пространението на книги и вест-
ници, по-късно за поставяне 
началото на театралното дело. 

   От „Любословие” бр. 21, м. 
октомври, 1848 г. , поместил 
кореспонденция „Ученическое 
изпитание в Котел”, узнаваме, 
че към средата на деветна-
десетото столетие Котел има 
пет училища: две взаимноу-
чителни начални, едно слове-
но-елинско, едно славянско 
– класно и едно девическо. 
Нуждите на стопанския живот 
и необходимостта от задово-
ляване на нарастващите инте-
реси на жителите на града, 
предявяват нови изисквания 
към учебното дело. Въвежда 
се широкообхватно образова-
ние за запознаване с всички 
отрасли на човешкото знание. 
Програмата на горния курс 
обхваща: елински и църковни 
слова, художноречие, синтак-
сис, стихосложение, писмопи-
сание, елинска история, обща 
история, българска история, 
катехизис, аритметика, поли-
тическа и физическа геогра-
фия, математика, геометрия, 
началото на западните езици. 

   Изграждат се нови простор-
ни и хигиенични сгради с волни 
дарения, при които котленци 
участвали масово и с крупни 
суми. През 1814 г. е издигна-
то класното българо – елинско 
училище, през 1840 г. „Долното 
училище”, станало известно 
като „Котленската академия”, 
около 1845 г. „Горното учили-
ще”, към което имало голям 
салон за събрания и беседи, в 
който по-късно се устройвали 
и театрални представления , в 
1869 г. и Галатанското учили-
ще. В Котел идвали да получат 
образованието си много младе-
жи от други градове и села. Към 
средата на 19 век не само почти 
всички мъже, но и половина-
та жени били грамотни. Когато 
през 1884 г. Константин Иречек 
посетил Котел и се срещнал 
със стари питомци от неговите 
училища, останал изненадан 
от техните познания. „Стари 
котленци, пише той, с въоду-
шевление говорят за откъс-
леци от Хомера, Херодота, 
Демостена и Страбона, които са 
изучавали, но също от тях мож 
чу француски идеи от Русо и 
Волтера, с които било надъхано 
по-старото новогръцко школо”.

   Светилата на възрожден-
ското училище Софроний 

Врачански, Райно Попович, 
Сава Доброплодни, Антон 
Никопит, Иван Добровски, 
Неофит Бозвели и др. са 
учителствали в Котел.

   През 1870 г. се организи-
ра котленското читалище 
„Съгласия – Напредък”, което 
става разсадник на култура и 
просвета, сеяч на най-различ-
ни знания сред население-
то. На него дължим и първо-
то театрално представление 
и началото на театралната 
самодейност в града. През 
1871 г. в „Горното училище” то 
вдига съшитата от черна аба 
завеса за нашумялата драма 
„Многострадална Геновева”. 
Декорът е взет срещу наем 
от 800 гроша от сливенски-
те „артисти” Петър Огнянов, 
Гочо Кандиларов, Стефан 
Томов, Печо Петракев и др. 

   Тогава Котел записа името 
си и в историята на българска-
та журналистика с пламенно-
то перо на Раковски, на нау-
ката и научното дело у нас с 
енциклопедията на д-р Петър 
Берон, на книгоиздаването и 
новобългарския книжовен 
език със Софроний Врачански, 
Неофит Бозвели и др., на пое-
тичното творчество с посочени-
те Раковски, Бозвели и следов-
ниците Изворски, Гранитски, и 
др. Десетки са спомоществува-
телите дали доброволно сред-
ства за издаването на реди-
ца книги. За „Христоитията” 
на Райно Попович през 1837 
г. те са 88, за „Игиономията” 
на Сава Доброплодни през 
1846 г. са 313, за писменика 
на същия автор – 214, по-къс-
но за „Нещастна фамилия” 
на Васил Друмев 344 и т.н.

  В издаването на учебни-
ци и учебни помагала откри-
ваме имената на котлен-
ците Бозвели, д-р Петър 
Берон, Васил Берон и др.

   А котленските народ-
ни песни, бисерът на нашето 
народно творчество… Те също 
са се раждали и развивали тук. 
Огласяли са тлаки и седенки, 
сватби и сборове. Обогатявали 
са творчеството на котленски-
те тъкачки, вплитайки тяхна-
та хармония и идеи в багри-
те и фигурните съчетания на 
своите килими и губери, брън-
чени ковьори и възглавници. 
Възпитали  са  не едно поко-
ление родолюбци. Много гово-
рят и за чудната архитектура 
на котленските къщи, тяхна-
та вътрешна уредба, техните 
дворове, широкото използване 
на възрожденското изобрази-
телно изкуство, литографии и 
щампи. Тънък усет към хуба-
вото, приобщеност към кул-
турата и културните ценности 
на нашия народ, грижа за тях-
ното развитие и обогатяване.

   Така можем да охарак-
теризираме отношението 
на  някогашните котленци 
към културната и култур-
ните ценности на народа ни.  

Материалите, във връзка с праз-
ника на град Котел, издири и под-
готви Стефан Шиваров – историк, 

краевед и дългогодишен дописник 
на вестник „Котленски край”                                                                                                                                            

- На 11 ноември в РУП-Котел  
е  започнато бързо досъдебно 
производство срещу 20-годишния 
А.А. от Котел. На 10 ноември около 
10,00 часа той  е направил опит 
да принуди 15-годишно момиче, от 
същия град, да  сключат брак. След 
постъпилия сигнал полицейските 
служители предприемат незабавни 
издирвателни действия. Няколко 
часа по-късно А.А. е задържан, а 
момичето е върнато на родителите и.

- Техническа неизправност на 
газов котлон е станала причина 
за възникване на пожар в къщата 
на 78-годишна жена в Котел 
на 15 ноември. Съобщението 

за пожара е получено в 
РСПБЗН-Котел в  12,25 часа, 
произшествието е ликвидирано 
в 12,40 часа. Пострадали няма. 
Унищожени са  мебели и черна 
техника. Пожарникарите са 
успели да спасят къщата.  

- На 18 ноември в 10,00 часа в РУП-
Котел е постъпил сигнал от МБАЛ-
Сливен за постъпил за лечение 
38 годишен мъж от с.Градец с 
черепно-мозъчна травма. От 
проведените незабавни действия 
от служителите се установило, че 
рано сутринта около 03,00 часа в 
същия ден на централна улица в 
кв. Запад в с.Градец е възникнал 

скандал между двама мъже, който 
прераснал в сбиване. Другият 
участник е бил С.К на 38 години,  
който с дървен кол  нанесъл удар 
в областта на главата на своя 
приятел. И двамата са били в 
нетрезво състояние. Извършителят 
е задържан за 24 часа. По 
случая е образувано досъдебно 
производство по чл.129 от НК.

- Две жени са пострадали 
при пътен инцидент в близост 
до с.Градец на 22 ноември. 
Съобщението за настъпилото 
ПТП е получен  в 08,10 часа в РУ 
“Полиция”- гр.Котел. На място е 
изпратен екип, който е установил, 
че в зоната на десен завой, по 
посока с.Градец, е възникнало 
произшествие между товарен 

автомобил “Даф” и автобус 
“Ивеко”. Товарният автомобил е 
управляван от мъж на 49 години 
от град Велико Търново. Водачът 
на автобуса  е на 37 години от 
град Омуртаг. В резултат на 
произшествието е пострадала 
жена на 52 години от с. Звездица, 
която е откарана в МБАЛ-Омуртаг с 
наранявани по главата, и жена на 71 
години от с.Тича, която е откарана 
в МБАЛ-Сливен с  фрактура на носа 
и ребрата. И двете жени са без 
опасност за живота. Водачите са 
изпробвани за употреба 
на алкохол- пробите са 
отрицателни.  Причините, 
довели до инцидента са 
в процес на изясняване. 
Образувано  е     производство.  

   Редактори  
в-к “Котленски край”

инж. Валентин Русев 
Недко Косев

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

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОДМВР
Районно управление полиция - Котел
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Президентска дъщеря 
благотворително изрисува 

санаториума в Котел
Художничката Станка 

Желева– дъщеря на прези-
дента Жельо Желев и еки-
пите на  Списание 8, админи-
страцията на Президента, 
БНТ и Нова телевизия бяха в 
Специализираната болница за 
рехабилитация в Котел. Те се 
погрижиха детското отделение 
да придобие нов, по-привет-
лив вид за децата, които са на 
рехабилитация. Инициативата 
е и естествено продължение на 
продължаващата вече четвърта 
година кампания на Списание 8 
и художничката за по-красиви 
детски отделения и училища. 

   Станка Желева и партньори-
те й накараха стените на бол-
ницата да „светнат“. В някол-
ко от кабинетите „заиграха“ 
рисунки на шарени животинки, 
които да предразполагат деца-
та към един по-приятен и уютен 
престой в болницата. Този 

жест изцяло промени атмосфе-
рата на етажа и настроението 
на служителите.  В рисуването 
се включиха няколко от деца-
та, които бяха на рехабилита-
ция в болницата. За момент те 
се откъснаха от проблемите и 
се потопиха в чудния свят на 
рисунките и изкуството. По 
лицата им се появиха усмивки 
и това промени настроението 
на всички, които участваха в 
проекта. Служителите в цен-
търа също показаха своите 
артистични умения и помогнаха 
за обновяването на залите. С 
голям ентусиазъм медицински-
те сестри, репортерите, та дори 
и директорът на болницата се 
включиха в рисуването.  Накрая 
всички бяха доволни и щастли-
ви от добре свършената работа. 
Един светъл пример за това, как 
всички можем да бъдем полез-
ни, стига да имаме желание. 
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С близо промил в кръвта 
41-годишен водач на „Опел 
Астра” изнерви до краен пре-
дел котленските полицаи по 
време на рутинна проверка. 
Трагикомичен екшън, достоен 
за Оскар, се разигра в малките 
часове на 13 октомври, кога-
то в участъка на пътя до т.н. 
“Цигански бент” (на 2 км от 
изхода на село Градец) беше 
възникнало тежко ПТП между 
бус и BMW. За да обезопасят 
работата на разследващите 
органи полицаите бяха спрели 
движението в едната посока и 
с регулиране пускаха потока от 
автомобили на етапи. На авто-
мобил с ямболска регистрация,  
управляван от  Р. Й. е пода-
ден сигнал с палка да отбие 
вляво, но сигналът не е възпри-
ет и колата буквално връхлита 
върху организиращият движе-
нието полицай. Малко по-късно 
водачът спира, а репортерът на 
KOTELNEWS, който снима ПТП-
то, разбира,че встрани нещо 
се случва. Пристига на място и 
успява да документира сцена, 
която не  всеки ден може да 
се види и още по-малко да се 

заснеме. Видимо неадекватен, 
със забавени реакции и ленив 
изказ, водачът на опела се 
прави на улав и не изпълнява 
указаните действия за взима-
нето на полеви тест за алкохол. 
След многократни увещавания, 
поставен пред алтернативата 
за арест и взимане на кръвна 
проба, водачът не успява да 
се концентрира и да намери 
сили за едно “мъжко духване” 
в електронното устройство, 
въпреки проявеното търпение 
и право на 10 опита. С право 
изнервените полицаите арес-
туват лицето и го отвеждат в 
котленското полицейско упра-
вление. В заснетия репортаж, 
станал национално известен, се 
вижда и куриозната ситуация 
от която става ясно, че съпру-
гата на пияния водач също не е 
в състояние да закара колата, 
защото и тя е пила, а  до ръч-
ната спирачка на автомобила 
се търкаля бутилка с  ракия.  
След задържането Р. Й. е бил 
успешно тестван с дрегер който 
е отчел 0,89 промила алкохол 
в кръвта. По случая е образу-
вано досъдебно производство.

ФОТО АКЦЕНТИ OT МЕСЕЦА
Пиян шофьор се прави на УЛАВ. 

Не иска да надува дрегера


