
Впечатлени от таланта на учениците, въз-
растните туристи от Австрия, които преби-
ваха в началото на лятото в Слънчев бряг, 
събраха лични средства, за да подпомог-
нат училището, призвано да съхрани бъл-
гарската фолклорна традиция. С техните 
средства са напълно обновени 18 стаи от 
жилищния корпус на Националното учили-
ще за фолклорни изкуства „Филип Кутев”. 
Събрани като дарение, 90 хил.лв. бяха вло-
жени за обновяване на  част от общежи-
тието на музикалното училище в Котел.
Помещенията са основно ремонтирани, 
обзаведени с нови мебели и вече посрещат 
своите млади обитатели. 

 Да прережат лентата на обновения корпус 
и да споделят радостта на ученици и учите-
ли в Котел пристигнаха Райнхард Тод–пред-
седател на Федералния съвет на Република 
Австрия, Н.Пр. Герхард Райвегер–посланик 
на Р. Австрия у нас, Вирн Бергер–пред-
седател на комисията по парламентарен 
контрол към австрийския парламент. 
Официални гости бяха и кметът на община 
Котел Христо Киров, Корнелий Желязков 
-областен управител, както и основните 
„двигатели” на инициативата –Гюнтер Щер 
–представител на туроператора „Сениорен 
Райзен“ и Калин Сутeв–управител на „БТС–
Бългериън Турист Сървисиз”. / още на стр.2 

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

ОПТИМИЗЪМ! РЪСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНАТА  

С носии в Жеравна за 
празниците и почивните 

дни? Масов бойкот за 
идеята на “Българе”  

   www.kotlenskikrai.kotelnews.comбезплатно издание КОТЕЛ  септември 2013 

Забравиха 9-ти септември!
“Срам и позор за 

котленските социалисти”

Мало и голямо на събор в 
село Тича се събрало.

Традицията е жива

90 години започна 
народната учителка Анка 
Върбанова. За образова-
нието през миналия век
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ДАРЕНИЕ ОТ 90 ХИЛ. ЛВ. НА АВСТРИЙСКИ ПЕНСИОНЕРИ СЪЗДАДЕ VIP УДОБСТВА ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ, ПОЛЗВАЩИ ПАНСИОНА НА НУФИ " ФИЛИП КУТЕВ" КОТЕЛ
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За 1620 обучаващи се удари първият училищен 
звънец, което е с 29 повече от предходната годи-
на. ОбС–Котел реши да допусне съществуването на 
самостоятелни паралелки, по изключение от мини-
малния брой ученици, които да бъдат с не по-мал-
ко от 10 ученици за съответния клас. Това касае 
паралелките за IV, V, VII клас на училището в с. 
Ябланово. В с. Пъдарево и Малко село се допуска 
да съществуват слети паралелки с ученици не по- 
малко от 10 ученици. В СОУ „Г. С. Раковски”, което 
е и средищно училище, ще се обучават  636 учени-
ци, докато миналата година са наброявали 631. В 
подготвителна група децата са 38 деца, разделени 
на две групи. В Тича и Филаретово, където са дру-
гите средищни училища, се забелязва лек спад. ОУ 
„Хр. Ботев”, с. Тича тази година ще обучава 78 уче-
ници, а ОУ „Д-р Петър Берон”, Филаретово – 46. 
В защитеното ОУ на с. Градец ще се обучават 365 
ученици - с 15 повече от миналата година. Ръст на 
учениците има и в ОУ „Н. Й. Вапцаров”, Ябланово. 
Там прага на школото прекрачиха 264 ученици. 

   Интересни данни показва статистиката за села-
та. В с. Мокрен през тази година ще се обучават 85 
ученици от І до VІІІ клас. В с. Пъдарево  ще учат 51 
деца от І до VІІІ клас. Първокласници ще бъдат  9 
деца. Във втори клас  ще се обучават 7 ученици, в ІІІ 
клас – 5 ученици, ІV клас -2, V клас - 7, VІ клас – 11, VІІ 
клас - 7 и VІІІ клас – 3 ученици.В с. Кипилово учащите 
са 33. І клас – 4 ученици, ІІ клас – 4 ученици, ІІІ клас – 
9 ученици, ІV клас - 3, V клас - 5 ученици, VІІ клас - 8 
ученици. В Малко село има 23 ученици от I до IV клас. 
В Соколарци – 29 ученици, а в Стрелци са 19 деца.

     Детските градини на територията на общината 
ще обучават 362 деца в общо 17 групи, като най-мно-
го те са в село Ябланово – 157. В с. Градец подгот-
вителните групи са 3 и в тях се учат 69 малчугани.



- Г-жо Адамова, като 
ръководител на проекта 
за енергийна ефективност 
на училищата, какви 
са акцентите на вече 
приключилият проект?

- Бяха  включени 
училищата в селата 
Ябланово, Тича и Градец. 
Олющената мазилка 
на училището в село 
Ябланово, която на места 
беше и паднала,  в момента 
е замазана и сградата е 
санирана. Покривът течеше, 
защото имаше стари и 
счупени керемиди. Извърши 
се цялостно препокриване с 
около 30% нови керемиди. 
Извършен е и ремонт 
на парната инсталация, 
която е с нов отоплителен 
капацитет за физкултурния 
салон и кабинетите по 
трудово обучение, на които 
беше сменена и дограмата. 
Последният ремонт на 
сградата е направен през 

2007 година и се състои в 
смяна на дограмата, но 
прозорците не са били 
подмазани. Със сегашния 
ремонт беше направено 
и това.  Училището в село 
Ябланово се отоплява 
изцяло на твърдо гориво.

Училището в село Тича 
е със санирана и измазана 
фасада. Извършено е 
цялостно препокриване 
на покрива, подмяна 
на ел. инсталацията и 
осветителните тела. 
Направи се  вътрешно 
измазване и боядисване. 
П р е д и  р е м о н т а 
отоплението на класните 
стаи беше с печки, но сега 
е изграден централен 
котел с парна инсталация.

В село Градец е подменена 
старата дървена дограмата с 
PVC, извършено е саниране 
и измазване на сградата.

-  Каква е целта на 
извършваните ремонти 

на училищата от 
котленска община?

- Целта е да бъдат 
подобрени условията в 
училищата, в които все още 
има деца. По този начин им 
се осигурява спокойствие, 
уют и удобство за 
по-добър учебен процес. 
Чрез тези проекти ние 
подпомагаме училища, 
които нямат средства да 
извършат ремонтите от 
собствения си бюджет. 
Сградите се привеждат 
в по-добро състояние. 

- Избрани  са училища, 
за които статистиката 
показва, че в тях ще има 
деца и следващите години?

- Освен ремонтираните 
училища има и други, които 
се нуждаят от ремонтни 
дейности. Направи ли сме 
енергиен одит на всички 
общински сгради, в които 
се включват и училищата. 
Според това какво ще бъде 
отпуснато през следващия 
програмен период ще 
преценим къде трябва 
да се наблегне. Ще се 
опитаме да подпомогнем 
нуждаещите се училища. 

- Само европейски средства 
ли са вложени в този проект?

- Освен парите, които са 
отпуснати по програмата, 
има и 15 % съфинансиране. 
Тези 15% ще бъдат поети 
от училищните бюджети. За 
първи път кандидатствахме 
по тази програма през 
2008 година. Първо парите 
не достигнаха, след това 
през 2011 ни предложиха 
да участваме чрез 
съфинансиране. Забавените 
ремонти не са по наша вина! 
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В края на април и през май 
тази година общо 7000 австрий-
ци от третата възраст, члено-

ве на Австрийския съюз на 
пенсионерите, почиваха в 
Слънчев бряг. Австрийската 
организация на възрастните 
хора и нейната туроператор-
ска фирма „Сениорен райзен” 
от 60 години организират про-
летни и есенни почивки за 
членовете си. Слънчев бряг е 
обявен за най-успешната дес-
тинация, избирана досега от 
съюза. За първи път реалността 
далеч е надхвърлила очаква-
нията на изключително взис-
кателните туристи, каквито 
са австрийските пенсионери.

   Едно от най-вълнуващите 
преживявания за възрастни-
те туристи е било посещени-
ето в НУФИ „Филип Кутев” в 
Котел. В програмата на всяка 
от групите е бил включен 
35-минутен концерт на талант-
ливите възпитаници на музи-
калното училище. Идеята да 
бъде подпомогнато учили-
щето възникнала спонтанно.

   Благотворителната кампа-
ния за набиране на средства 
стартира през април и само 
за два месеца, до края на 
пребиваването си у нас, пен-
сионерите от Австрия успя-
ха да съберат 70 хил. лв. Към 

тях се присъединиха  „БТС – 
Бългериън Турист Сървисиз” 
ООД и Димитър Караненов, 
собственик на хотелите  
„Флора Парк” и „Приморец”, 
които добавиха още 20 хил.
лв. към събраната сума.

„Австрийците обещаха и 
изпълниха ангажимента си. 
За нас това дарение е круп-
но не само по стойност. То е 
изпълнено с много символика 
и красота,  защото е направено 
от пенсионери за деца“, каза 
директорката на училището 
Мария Градешлиева. Тя благо-
дари и на всички, които са съп-
ричастни с благородната кауза: 
„Едва ли днес има по-щастлив 
човек от мен! С нашите при-
ятели от Австрия си повярва-
хме и направихме нещо добро 
с много любов. Радвам се, че 
сред нас е и организаторът на 
всичките събития, които се 
случиха до този момент. Това 
е Калин Сутев. В лицето на 
австрийския посланик ние вече 
имаме един нов приятел. При 
нас е и Гюнтер, които съдейст-
ваше за всичко, което се случи. 
Заслугата на Ото Шпел е изклю-
чителна! Благодаря на община 
Котел, в лицето на кмета Христо 
Киров, затова че  ни подкре-
пи в това, което правим. Днес 
видяхме, че когато човек прави 
нещо с голяма любов и стара-
ние, то се получава. Всичко 
това нямаше как да се случи без 
талантливите деца и техните 
изпълнения, както и без труда 
на преподавателите. Искам 
да подчертая, че в 46 годиш-
ната история на училището 
такова нещо не се е случвало!”

   Владеещ перфектно немски 
език, като домакин сред гости-
те, кметът на община Христо 
Киров обезсмисли присъстви-
ето на преводачите. В своето 
обръщение към австрийските 
гости градоначалникът изказа 
своята изключителна благо-
дарност към дарителите, чиито 
жест е повече от благороден. 
„Основният ремонт на общежи-

тието е не само великодушен 
жест към децата от това учили-
ще, но и особен вид на меценат-
ство, даващ нов израз на покро-
вителството над изкуството. В 
лицето на община Котел НУФИ 
„Филип Кутев” винаги е нами-
рало подкрепа. Доколкото е 
възможно винаги сме помага-
ли, дори и да става дума за меж-
дународно турне до Коста Рика 
в Латинска Америка. Надявам 
се връзката на училището и 
новите австрийски приятели да 

остане трайна във времето и 
да донесе взаимно удовлетво-
рение”. В заключение кметът 
пожела на малките новодом-
ци да опазят и съхранят уюта 
на създадените удобства, за 
да може обновената база да се 
ползва от следващите випуски. 

   „Сърдечно приветствам уче-
ниците от музикалното учили-
ще. Радвам се, че съм тук от 
името на австрийските пенси-
онери. Събрали сме се по един 
много хубав повод, защото ние 
открихме това бижу – НУФИ 
„Филип Кутев”. Радвам се, 
че то съществува и дава въз-
можност на учениците да се 
обучават. Радвам се, че се 
запознах и с директора Мария 
Градешлиева. Въпреки трудни-
те условия успяхте да запазите 
училището, а това е една наис-

тина трудна задача. Тази годи-
на седем хиляди австрийски 
пенсионери имаха възможност-
та да се насладят на концерт 
на вашите възпитаници. Този 
концерт беше много вдъхновя-
ващ и опияняващ. Спонтанно 
беше решено да се подкрепи 
училището и да се ремонтира 
неговия интернат. Общо бяха 
събрани 90 хил. лева. Това, 
което видях като резултат от 
ремонта е наистина впечатля-
ващо! Мога да изразя нашето 
всеобщо мнение, че по този 
начин традицията да се обучат 
децата на българския фолклор 
ще продължи. Предвидено е и 
през 2014 година пенсионери 
от нашата страна да посетят 
отново това чудесно място”, 
обърна се към присъстващите 
председателят на Федералния 
съвет на Република 
Австрия Райнхард Тод. 

   През пролетта на 2014 г. 
други 6000 възрастни австрий-
ци ще гостуват в Слънчев 
бряг като първата група идва 
на едноседмична почивка на 
23 април. В програмата им е 
включено посещение на музи-
калното училище в Котел. 
Със сигурност те ще продъл-
жат благотворителната акция, 
защото в общежитието има 
все още неремонтирани стаи. 

   В дарителската инициати-

ва на австрийските пенсионе-
ри Н. Пр. Герхард Райвегер 
видя и предизвикателство към 
българския бизнес и държава: 
„Туризмът в България е много 
важен сектор от икономиката. 
Радваме се, че сътрудничест-
вото между Австрия и ваша-
та страна е на високо ниво в 
този област. Културата има все 
по-нарастваща роля в сфера-
та на туристическите услуги. 
Институции като това музикал-
но училище имат много важно 
значение – то предлага не 
само качествено обучение, но 
е и атракция за всеки посетил 
града.  В ЕС, където ние заед-
но вървим напред, има много 
възможности за насърчаване 
на културния обмен. Аз обичам 
да говоря на тази тема, защо-
то по този начин дипломатите 
постигат една от главните си 
цели – взаимното опознаване 
на народите. Искам да благо-
даря на Съюза на пенсионерите 
в Австрия, които се запознаха 
с тази красива страна и посети-
ха това невероятно училище. 
Така ние можем да изграж-
даме нашето общо бъдеще. 
Благодаря на самото учили-
ще, защото неговите ученици 
успяха да накарат сърцата на 
австрийските гости да се отво-
рят! Сърдечно Ви благодаря!”

АВСТРИЙСКИ ПЕНСИОНЕРИ, ПОЧИВАЛИ НА СЛЪНЧЕВ БРЯГ, ДАРИХА          
90 ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗА ТАЛАНТЛИВИТЕ УЧЕНИЦИ НА НУФИ “Ф.КУТЕВ”

Важен проект приключи в срок ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ИНВЕСТИЦИОННО   НАМЕРЕНИЕ

Фирма „Агрокинг” ЕООД и „Медвен милк” ЕООД уведомяват заинте-
ресованите лица за инвестиционното си намерение „Изграждане на 
научно-изследователски център за слънчева енергия с кравеферма, ман-
дра и инсталация за биогаз” в УПИ IV – 104 и УПИ V – 73 по КВС на 
село Медвен, община Котел. информацията по приложение номер 
2 към чл. 6, ал 1 от НУРИОВОС е предоставена за обществен достъп 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ   Р Е Ш Е Н И Е
№ 354  08.10.2013  г.

За разрешение на изработване на подробен устройствен план за имот 
36681.45.3 в землището на с.Катунище м-т „Юрта” с цел промяна на предназ-

начението на земеделска земя за жилищно строителство .
Общински съвет Котел на основание чл.21, т.11 от Закона за местното само-

управление и местната администрация във връзка с чл.124 а, ал.1 от Закона 
за устройство на територията 

Р Е Ш И:
1.Разрешава изработване на подробен устройствен план за имот 36681.45.3 

в землището на с.Катунище м-т „Юрта” с цел промяна на предназначението 
на земеделска земя за жилищно строителство

2.Одобрява  задание за проектиране 
                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ ХР. ЧОЛАКОВА

   На 6-ти септември тази година, по случай Деня на Съединението на 
България и празника на село Мокрен, театралната група към пенсио-
нерски клуб „Вида” и читалище „Съгласие – Напредък” към град Котел, 
получихме покана за гостуване с изява на пиесата „Котленска рапсо-
дия” с автор и режисьор Руси Русев. Бяхме посрещнати много радуш-
но от управата на читалището, а местното население прояви огромен 
интерес. Салонът беше пълен, аплодисментите – искрени. Беше ни връ-
чен поздравителен адрес от името на читалище „Просвета – 1919”, село 
Мокрен. След представлението ни беше организирана вечеря, пак от 
името на читалището. Създадено бе приятелско и весело настроение. 
Оставам с голяма благодарност към ръководството на читалището! 

                                                         По информация на самодейката Иванка Берова

Н.Пр. Герхард Райвегер
/ посланик на Австрия /



 По утвърдена традиция в 
седмицата преди събитието 
огнеборците в Котел отбелязват 
своя професионален празник 
със Седмица на пожарната  
безопасност и защита на 
населението. Този период 
е наситен с множество 
демонстрации, дни на 
отворените врати, работни 
срещи и спортни състезания.  

   „От десетина години 
празникът на Пожарната 
безопасност е на 14 септември. 
В седмицата преди този ден 
се провеждат множество 
кампании – за запознаване 
на обществеността с нашата 
дейност, даване на консултации, 
откриване на приемна, работа 
с подрастващите поколения.  
Вече дълги години работим 
с младежите от „Млад 
огнеборец”. Стремим се да бъде 
подобрена комуникацията със 
структурите на изпълнителната 
и местната власт. В последните 
две години се работи активно 
по формирането на доброволно 
формирование. То беше 
учредено под името „Д-р Петър 
Берон”, разкри подробности 
около мероприятията 
шефът на службата главен 
инспектор Константин Кондев.

   Пред служителите на 
пожарната служба в Котел той 
прочете и поздравителен  адрес 
от кмета на община Котел Христо 
Киров по случай празника.  
Водачите на специални 
автомобили Х. Келешев и 
Тодор Кънев Вълков получиха 
писмена похвала за личния 
си принос при изпълнение 

на служебните задължения.
   Пожарната на територията 

на град Котел е била 
позиционирана на улица 
„Раковска” (във високата част 
на града)  през 1951 година 
с първи началник Коста 
Вангелов от Бургас. След него 
ръководството се поема от 
Никола Димитров от Крушаре, 
Симеон Симеонов от Котел и 
Константин Кондев, който  
заема поста и до този момент. 
Службата се премества в 
новата сграда, в началото на 
града, през 1981 година. Днес в 
РСПАБ – Котел на работа са 21 
служители. Най-младият е на 
21 години, а най-възрастният на 
52. На бойно дежурство (смяна), 
според графика, са от 3-ма 
до 4-ма огнеборци. Службата 
разполага с автомобили 
ЗИЛ 130 и ЗИЛ 131, като най-
старият е от 1974 година.

   За 2012 година на територията 
на община Котел е имало 203 
произшествия, от които 27 
пожара, 143 случая на гасена 
на сухи треви и отпадъци, 5 
случая в помощ на гражданите 
и 28 помощни операции. 

   За първите шест месеца на 
2013 година е имало 5 пожара 
с материални загуби, 23 случая 
на гасене на сухи треви и 
отпадъци, 8 отводнявания 
на помещения на граждани. 

   По случай дена на Пожарната 
безопасност се провеждат 
областни състезания по 
пожароприложен спорт между 
отборите на Районните служби 
„Пожарна безопасност и защита 
на населението”.  Чрез подобни 
прояви се демонстрира на 
гражданите подготовката на 
служителите, които упражняват 
тази опасна и отговорна 
професия. Състезанието 
включва дисциплините: 
изкачване с щурмова стълба, 
пожарна щафета с препятствия 
и бойно разгръщане. Подобна 
областна надпревара се 
проведе през 2011 г. на 
градския стадион „Раковски” 
и в двора на Районна служба 
пожарна безопасност – Котел. 

    Специално за читателите 
на в. „Котленски край” главен 
инспектор от ОУПБЗН Андрей 

Алексиев даде интервю, в 
което разказа подробности за 
организацията на състезания 
по пожароприложен спорт и 
подготовката на личния състав.  

 - Каква е целта на състезанията 
по пожароприложен спорт?

- През годината се 
провеждат подобни събития 
във всяка отделна служба, 
след това областни, от които 
се формира един отбор, 
участващ на  републиканското 
състезание. По този начин се 
проверява колко тренирани 
и подготвени са нашите 
служители и показваме пред 
обществеността какво можем 
както като пожарникари, 
така и като спортисти. Голяма 
част от нашите служители са 
именно бивши спортисти и 
така те поддържат форма, а 
самите състезания са свързани 
с извършваната работа. 
Това е и причината да има 
такива дисциплини, които 
са с практическа насоченост. 

- На какво ниво според 
Вас са участниците?

- Ако сравняваме резултатите 
с предишни години, те са малко 
по-слаби. Средната възраст 
на служителите вече е доста 
по-висока и годините си казват 
думата. През последните три-
четири години нямаме много 
млади колеги, които да са били 
назначени. Състезателите, 
които са в областния отбор 
демонстрират възможности, 
които са показвали и на 
предишни състезания. 

- Казвате, че личният 

състав застарява. Какво 
може да се каже тогава за 
техниката, с която работите?

- Нямам думи за техниката! 
Най-новият автомобил на 
територията на областта е 
от 1988 година. Може да 
си представите за какво 
говоря, след като срокът 
за експлоатация е от 15 
години! При нас имаме 
автомобил на над 40 години. 
Правим всичко възможно 
да поддържаме машините 
в изправност. Понякога 
реакцията на обществото към 
нас е много негативна, макар 
че не ние сме виновни за 
състоянието на техниката ни. 
Отделихме два месеца, за да 
бъде вкарано всичко в ред.

- Достатъчно популярен 
ли е вече телефон 112 или 
населението продължава 
да звъни на 160?

- Определено вече е 
по-популярен. Може би 
се използва от около 60% 

от гражданите. В много от 
случаите се звъни и на двата 
телефона. На който и телефон 
да се обадите, сигналът идва 
до нас и ние реагираме! 

Пожарното дело в България 
има богата история и 
достижения, сравними в 
много отношения с развитите 
европейски страни. Редица 
поколения са дали своя принос 
за просперитета на пожарната 
сигурност като гаранция за 
ефективна борба с огнената 
стихия. На 14 септември 
1905 г. се провежда Първият 
пожарникарски събор в 
България. По време на събора 
се основава дружество на 
пожарните командири и се 
приема решение за издаване 
на списание “Пожарно 
дело” като негов орган. 
Пожарникарското дружество 
представлява пожарникарите 
при предложения и преговори 
с държавата. Деветдесет 
години по-късно, през 
1995 г. с Решение №385 на 
Министерския съвет на Р. 
България датата 14 септември 
е обявена за Професионален 
празник на служителите на 
Главна дирекция “Пожарна 
безопасност и защита 
на населението” – МВР.
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СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ В КОТЕЛ

Пожарникарите в Котел 
са завели дело срещу МВР. 
Причината е, че огнеборци-
те не са получили полагащи-
те им се пари по Кодекса на 
труда за извънреден труд, 
безплатна храна и напитки. 
Заведените искове са общо 
16 на брой. Единственият, 
който се е въздържал да не 
заведе дело, е началникът на 
службата, който все още не е 
направил коментар по повод 
действията на подчинените си. 
Пожарникарите обясниха, че 

внесените искове са съобра-
зени изцяло с Кодекса и всеки 
един е за около 1000 лева. 
Котленските пожарникари са 
поредните, които завеждат 
дело срещу МВР за неизплате-
ни средства. Техни колеги от 
Сливен вече спечелиха съдеб-
ната битка на първа инстан-
ция, като са им присъдени от 
650 лева до 1900 лева за извън-
реден труд и от 99 лева до 684 
лева за напитки и храна. Дела 
водят и шестима пожарникари 
от Нова Загора.

   Град Котел беше домакин на 
съвместен семинар на Център 
за обучение на адвокати 
„Кръстьо Цончев” и Адвокатски 

съвет – Сливен на тема: 
„Делба на недвижим имот” и 
„Актуални въпроси на правната 
помощ”. Лектори бяха Калина 
Анастасова – съдия в Софийски 
районен съд и Петя Добрева – 
директор на дирекция „Правна 
помощ в НБПП”. Двудневното 
събитие се проведе в залата 
на ОбС. В ролята на несимво-
личен домакин на юристите 
влезе председателят на общин-
ския съвет Христина Чолакова, 
която в момента е практикуващ 
адвокат, а в близкото минало 
заемаше поста на председа-
тел на Районен съд – Котел. 

   Освен разискванията на 
правните въпроси, адвокати-
те от Югоизточна България 
се включиха и в инициатива-

та за изграждане на парак-
лис в Пантеона на Раковски 
и дариха сумата от 500 лева.

  „Много съм радостна и оча-
рована от факта, че Адвокатски 
съвет - Сливен, в лицето  на 
г-н Костов, е взел решение да 
се проведе поредния семинар – 
обучение на колегите адвокати 
от различни области в нашия 
град. Благодаря им за напра-
вения избор! Като символични 
домакини на това мероприятие 
се опитахме да покажем очаро-
ванието на Котел и да запозна-
ем присъстващите с богатото ни 
културно наследство. Доволна 
съм и от благотворителната 
инициатива на нашия истори-
чески музей, която беше под-
крепена от Адвокатски съвет 
– Сливен”, сподели впечатле-
нията си Христина Чолакова.

   Председателят на 
Адвокатски съвет- Сливен 
Тодор Костов не скри възхище-
нието си от града ни и надеж-
дата си, че това няма да е един-
ственото подобно мероприя-
тие тук. „Със съдействието на 
председателя на ОбС – Котел 
направихме един чудесен семи-
нар. Адвокатските колегии от 
Сливен, Ямбол и Котел гостува-
ха в този чудесен и прекрасен 
град. Дарихме и сумата от 500 
лева за изграждането на парак-
лис в Пантеона на Раковски. 
Тези пари вече са преведени 
по банковата сметка. Всички 
колеги са очаровани от този 
красив край. трябва да се орга-
низират повече подобни меро-
приятия тук”, допълни Костов.

     Тодор Костов:
- Доколко полезни са подоб-

ни събирания за вашия бранш?
- Изнесените лекции се слу-

шаха с голям интерес от всич-
ки колеги. Засегнатите въпроси 
са свързани с проблеми, които 
всички ние срещаме всекиднев-
но в нашата работа. Обърна се 
и внимание на оказваната от 
нас правна помощ на социал-
но слаби. Считам, че и в Котел 
има доста такива групи, на 
които помагаме в тази област. 

- Има ли всеки  в  България  равен 
достъп до правосъдие и защита?

- Да, има! Освен това ние спе-
челихме и един финландски 
проект, които засяга градовете 
Видин и Сливен. Всички знаят, 
че те са с голямо ромско малцин-
ство. На тези хора ще се предос-
тавя безплатна правна помощ. 
Това е пилотен проект, които е 
с продължителност една годи-
на и ако бъде успешен ще про-
дължи да работи и след това.

- Трябва ли юристите да 
преминават през тези коле-
гии, за да достигнат до ВСС?

- Една част започват карие-
рата си по този начин, друга 
от студентската скамейка. Мога 
да кажа, че ние сме една от 
най-свободните и демократич-
ни гилдии, а нашата колегия в 
Сливен наброява 200 човека. 
При нас членуват съдии, про-
курори, адвокати. Съставът 
ни непрекъснато се обновява.

- Има ли някакво проти-
вопоставяне между ваша-
та колегия и съдиите?

- Всъщност ние сме противни-
ци с прокуратурата, а съдът е 
този, които отсъжда. В нашия 
съдебен окръг няма подоб-
ни противоречия. Винаги си 

съдействаме и работим добре. 
- Политиците прехвърлят 

проблемите в обществото 
върху съдебната система…

- Сега на прицел е съдебната 
система. Има какво да се напра-
ви. В момента колегиите рабо-
тим за т.нар. електронно пра-
восъдие. Много е трудно един 
адвокат да тръгне от Сливен 
за Котел, за да прочете даден 
протокол или нещо свързано 
с дело. Чрез това електронно 
правосъдие ще се спести време 
както на съда, така и на адвока-
тите. Ще има бърза комуника-
ция межди всички нас. Борим 
се в тази насока и има работ-
на група, която се занимава с 
този въпрос. По този начин ще 
се спестява и пътуването на 
по-големи разстояния, защо-
то всички знаем, че Котел не е 
чак толкова близо до Сливен.

- Има ли нужда от 
радикална реформа в 
съдебната ни система?

- Аз мога да говоря за адвока-

турата. В момента подготвяме 
промени в Закона за  адвока-
турата и вече сме на финала. 
Предстои ни конференция в 
края на година и вкарване на 
новите промени в парламента.

- Споделете какви са 
тези ваши проблеми.

- В момента много от нещата се 
иззеха от нотариусите, от част-
ните съдебни изпълнители. Не 
може един нотариус да защита-
ва две страни! Дори един нота-
риален акт или договор трябва 
да са подкрепени подобаващо 
от адвокат. Считаме, че има 
нужда от промяна в тази област.

- Подкрепяте ли предложе-
нието съдиите да бъдат изби-
рани пряко от народа, подоб-
но на българския парламент?

- Аз лично го споделям! 
Мисля, че това е правилен 
начин! Това не е нарушение на 
статуквото. Това ще бъде и в 
полза на самата гилдия. Хората 
по районите си познават най-
добре прокурорите и съдиите. 

Котел домакин на национален 
адвокатски семинар - обучение
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- Започнахте  90 години! Как 
се чувства народната учителка 
Анка Върбанова?

- Годините натежават и 
всяка от тях си дава своето 
отражение. Не мога да кажа, че 
са ме обзели някакви радостни 
чувства. Животът също ми 
поднесе много нещастия през 
житейския ми път…

- Липсва ли Ви училището и 
училищния звънец?

- Училищният звънец беше 
най-приятното нещо в живота 
ми. Ако и сега го чуя също 
ще ми достави удоволствие. 
Последният ми учебен час 
беше през вече далечната 1984 
година. Радвам се, че имах 
възможността да поработя 
няколко години и след като 
вече се бях пенсионирала. 

- Можете ли да направите 
някакво сравнение между 
предишната и сегашната ни 
образователна система?

- Много трудно мога да 
дам някаква оценка! Всеки 
си мисли, че неговото време 
е най-хубаво, защото тогава 
сме били млади и ни се е 
струвало, че училището е 
стояло на по-високо ниво. Сега 
не познавам образователните 
програми и училищния живот, 
ето защо не мога да коментирам 
какво е състоянието на 
сегашната младеж и училищата.

- Разкажете как решихте 
да станете учителка – още 
в детските си години или 
по-късно?

- Още в детските години имах 
такъв интерес. Като малка 
си играех все на училище и 
учителка. След завършването 
на гимназия не можех веднага 
да отида да уча, защото почина 
баща ми. Малко след това обаче 
постъпих в института в град 
Бургас, където се подготвяха 
прогимназиални учители. Там 
завърших предмети от т.нар. 
първа група – български език 
и литература, руски език, 
история и география. 

- Вашите родители и приятели 
подкрепиха ли в направения 
избор?

- Моите родители не са искали 
да ме насочват към други 
професии. Тогава животът 
беше различен от сегашния и 
те нямаха възможност, за да ми 
показват различните пътища на 
развитие. Майка ми смяташе, 
че това ще бъде нещо добро 
за мен и разбира се, че ме 
подкрепи в моето решение.

- От какво семейство 
произхожда учителката Анка 
Върбанова?

- Дядо ми е имал седем 
деца. Баща ми е продължил 
неговия занаят – да шие турски 
обувки, нар. еминии, които 
се правят от кожа, но са без 
връзки. След като замира тази 
работа татко стана магазинер 
към кооперацията. Майка ми 
беше домакиня, която много 
тъчеше и плетеше. Единият 
ми брат учи до гимназия и 
участва във Втората световна 

война. Другият отиде във 
военноморското училище и 
стана офицер, но загина при 
ловен излет и си замина много 
млад от този свят. 

- Къде прекарахте детството 
си и завършихте средното си 
образование?

- Учех в Котел. Тогава 
котленската гимназия беше 
много голямо училище. В 
първо отделение постъпих 
през 1931 година, а през 1943 
година завърших. Спомням 
си, че имах голямо желание 
да отида в училище. Тогава 
сами ходехме да се записваме 
за първо отделение. Двамата 
ми по-големи братя, вече 
бяха отишли да го направят 
през септември. Тогава още 
бях на шест години. Плаках и 
се молех на майка ми да ми 
даде свидетелство, за да стана 
вече ученичка. Явно много 
съм й дотегнала и тя ми бутна 
една стара географска карта, 
за да мога да се запиша и аз. 
Е, наложи се да изчакам още 
една година… Тогава все 
още живеех на „Раковска” 81 
в голямата дървена къща, в 
Мустафичковия хан. Аз съм от 
Мустафичковия род. Дядо е 
държал хан, в които са отсядали 
само турци и оттам се е появил 
този негов прякор. Спомням 
си, че това беше последната 
къща на града, а след нея се 
намираше ковачницата на 
бай Димо. Сега ханът вече е 
съборен. Интересен момент 
от историята на тази сграда 
е, че по време на пожара в 
Котел общинската архива е 
преместена да се съхранява 
там, защото и общината се е 
била запалила. Освен хана 
си спомням и, че като деца 
много обичахме да си играем 
в дола до Галата, който сега не 
съществува и вече е застроен с 
къщи.

- Опишете ни старата 
котленска гимназия. Какво 
я отличаваше от другите 
училища?

- Тя се помещаваше в сградата, 
където днес е библиотеката. 
Когато постъпих в осми клас, 
аз бях 815 номер! Този номер 
съответстваше на количеството 
ученици. Тогава се обучаваха 
над 900 ученици! В клас бяхме 
около 40 деца. Идваха учащи 
от Сунгурларе, Карнобат, 
Айтос и по-далечни места.  
Преподаваше се на две смени 
и в осем класни стаи. По едно 
време нямаше място за всички 
и беше взета стая в Ганчо Калев 
– къщата срещу училището и 
в една къща по-надолу по 
улицата. Физкултурният салон 
беше доста голям и обхващаше 
къщата на Димитър Стефанов. 
Имаше общо 16 паралелки. 
Канцелариите бяха само 
две – на първия и втория 
етаж, където се помещаваше 
дирекцията. Основното 
училище се помещаваше в 
сградата, която сега е част от 
гимназията и лесно може да 

се познае, защото има сходна 
архитектура с библиотеката.

- Кои учители си спомняте от 
това време?

- Много добре помня моите 
учители. Най-напред ме учи 
Михаил Георгиев, който вече 
беше пред пенсия. Във втори 
клас ни преподаваше Ганка 
Червенкова. Обръщахме се към  
преподавателите по малките 
им имена: учителка Бонка, 
учителка Славка. В гимназията 
работиха Ана Бончева, Нешка 
Семерджиева, Маринова, 
Цукева, Асен Цукев, Инджова, 
Тодорова, която след това 
работи в министерството, 
Миланов, Гичев. Директори 
по мое време бяха Атанас 
Върбанов и Антон Кутев, 
Нешка Семерджиева. Сигурна 
съм, че пропускам много хора. 
Сега по новините гледам, че 
има известен политик, който 
се казва Антон Кутев и все 
си мисля, че е внук на моя 
преподавал, който не беше от 
Котел. Ще бъде интересно да 
се провери дали съм права за 
родословното му дърво.

- Как бяха устроени класните 
стаи тогава? 

- Не може да се говори, че 
имахме много удобства по това 
време – чешмата беше навън, 
тоалетните също, чиновете 
бяха дървени и подредени в 
три редици. Сега, когато гледам 
телевизия виждам, че децата 
доста са намалели, сравнено 
с нашето време! В първи клас 
още използвахме плоча и 
калем. Ходихме с торбички, по 
терлици, налъми или галошки. 
Обличахме се с обикновените 
си дрехи. Когато отидохме 
в гимназията вече имахме 
униформи - пола, бяла блуза, 
барета с надпис. Трябваше да 
бъдем с  черна престилка, която 
наричахме манта и беше с бяла 
яка. Ходехме с черни обувки. 
Сутрин, преди учебните часове, 
се провеждаше задължителна 
проверка. 

   На дъската се пишеше с 
тебешир. Спомням си, че по 
времето, когато бях ученичка 
Петър Матеев дари сградата 
за читалището. Всички бяхме 
строени и този възрастен човек 
излезе на малката тераса, 
която се намира на втори етаж, 
и говори пред нас. Дълго време 
ходихме там за книги. Нямахме, 
както сегашните деца, осигурен 
обяд и всички закусвахме 
по домовете си, преди да 
отидем на училище. Сега има 
какви ли не десерти и децата 
се хранят по различен начин. 
Категорично не одобрявам 
липсата на политика, 
свързана с рационалното 
и най-вече здравословно 
хранене на подрастващите. 
Повече от притесняващо 
е наблюдаващото се 
затлъстяване сред децата от 
малките класове. Стигам до 
заключението, че расте болна 
нация, за чието здраве никой 
не мисли.

- Получавала ли сте слаба 
оценка по време на обучението 
си?

- Никога! Мога да покажа и 
дипломата си. Като студентка 
завърших с отличие и бях 
първенец на випуска. За 
отличен успех са ми давали 
книги като награда. Спомням 
си, че по мое време на втория 
етаж на гимназията със златни 
букви бяха изписани имената 
на предишните отличници. 
Те наистина получаваха 
забележителни за времето си 
знания и заслужаваха такава 
почит.

- Бяха ли строги учителите 
през онези години?

- Бяха строги и това е 
причината да не може да се 
прави сравнение със сегашните 
времена. Дисциплината 
тогава беше друга. Тя идваше 
не само от семейството, 
а и от изискванията на 

учителите. Когато и аз станах 
преподавател също имаше 
добро държание. Мисля, че ако 
учителят разпусне учениците, 
те няма да дават всичко от себе 
си. Сега се даде и много голяма 
свобода, която се възприе като 
свободия, а тя не води до нищо 
добро. Пак казвам, че мога и 
да не съм права, защото нямам 
големи наблюдения върху 
днешното образование. 

- Спомняте ли си първия 
учебен час като учител?

- Започнах работа първо в 
девическата гимназия, която 
откриха в Котел. Тя трябваше 
да научи момичетата да шият. 
Гимназията се помещаваше 
в къщата където сега живее 
Курти Неделчев. Стопанисваше 
я някой от рода на Балабанови, 
но стоеше празна. Първият курс 
на тази гимназия беше от 10-12 
ученички. Това е през есента 
на 1947 година. След време се 
преместихме в тогавашното 
дърводелско училище и ни 
обединиха. Бяха дошли много 
учителки по шиене от други 
селища,  завършили гимназията 
„Мария Луиза” в София, 
която даваше знания по шев и 
дипломите им позволяваха да 
работят като преподаватели.

   Вълнувах се  и се 
притеснявах, когато влязох 
в първия си учебен час. Беше 
голямо напрежение! Трябваше 
да се подготвям и по много 
предмети –български, руски, 
история и география. Макар, че 
бях млада, подхождах с голяма 
взискателност и исках да има 
дисциплина в час. 

- Кога през годините във 
вашата работа се намеси и 
партията? Пречеше ли това на 
учебния процес?

- Още когато ме назначиха 
партията вече ръководеше 
всичко. В моята работа не 
е имало някаква намеса. В 
учебниците се беше изменило 
съдържанието. Спомням си, 
че веднъж на проверка в часа 
ми дойдоха Караниколов и 
Топалов. Пред тях правих 
анализ на книгата „Селкор”. 

- След 1944 година кои 
литературни произведения 
изпаднаха от програмата?

- Не си спомням да са правени 
големи промени. Отпадна 
молитвата за царя, с която 
започвахме часовете като 
ученици. Вазов си остана, Алеко 
Константинов – също. И преди, 
и след 9-ти се учеха много 
патриотични произведения. 
Дори като ученичка често 
са ме карали да декламирам 
стихотворения по празници. 

- Имаше ли вероучение, 
когато Вие бяхте ученичка?

- Когато бях ученичка  
имаше, но не и след това. 
Преподаваше ни поп Иван – 
много сладкодумен свещеник. 
Имахме вероучение по един 
час седмично. В учебника 
бяха публикувани различни 
притчи, които ни учеха на 
християнските добродетели. 
Мисля, че сега не се въвежда 
такъв предмет, защото не е 
решило министерството. Има и 
нещо друго – сега българинът 
не е толкова религиозен както 
преди. Ние позагубихме вярата 
си в Бог. Всеки неделен ден 
цял клас присъстваше на 
църковната служба. Сега 
се загубват християнските 
добродетели, а те създават 
морала у човека. Обществото 
вече е загубило този морал, за 
който говоря.  

- Може ли да пресметнем 
на колко ученици сте 
преподавали? Спомнят ли си за 
Вас?

- След толкова години трудно 
мога да направя подобна 
равносметка. Радвам се, че все 
още, когато изляза на улицата 
срещам мои ученици. Скоро 
видях един мой възпитаник 
на улицата и той ми каза, 
че инстинктивно е скрил 

цигарата си, защото му станало 
неудобно, че може да го видя 
да пуши. 

- Статистиката показва, че 
след десетина година ще има 
изключителен дефицит за 
учители. Защо все по-малко 
младежи избират тази 
професия?

- Това е факт. Не мисля обаче, 
че учителството е неблагодарна 
професия. За мен тя е била мечта 
и стремеж. Истина е, че не е 
много заплатена, но смятам, че 
сега заплащането е по-голямо. 
За тази работа човек трябва да 
има стремеж към науката. Аз 
продължавам непрекъснато да 
чета. Според мен всеки който 
пожелае и се подготви може 
да бъде преподавател. За 
съжаление сега някои, които не 
са се трудили и учили, успяват 
повече. Тази несправедливост 
може би също е причина 
учителската професия да не 
е най-желаната за работа. 
Сега се търси нещо по-лесно и 
доходно!

- Какво ще кажете на младите 
учители?

- Нека да респектират 
децата, да бъдат взискателни 
и да повишават личната си 
квалификация. Без дисциплина 
не може да се преподава урок! 
Учебният материал трябва 
да се поднася интересно и 
увлекателно. Учениците трябва 
да знаят, че училището ги 
запознава със света! 

Без дисциплина не може да се преподава урок! Учебният материал 
трябва да се поднася интересно и увлекателно  /   ИНТЕРВЮ

АПЕЛ!!!
На вниманието на всички 

с родово начало от с. Скала 
(Каябаш) – Бургаска област! 

Във връзка с построяването 
на паметна плоча на убитите 
и екзекутираните за свобода-
та на България, както следва:

I. По време на турското роб-
ство: 1. Пенко Иванов Стоянов 2. 
Делидимо 3. Кондю Делидомов 

II. По време на Балканската 
и Междусъюзническата война:

1. Момчил Димчев Момчилов 
2. Рачо Пенков Рачев 3. Куни 
Събев Василев 4.Гани Кунев 
Стафанов 5. Стоян Пенков Рачев 

III. По време на Първата светов-
на война:  Димо Дреков Димов

Нека всеки родолюбив бъл-
гарин се присъедини към ини-
циативата според своите въз-
можности и помогне за допо-
пълване на проучените данни. 
Да посочи нови лица, участвали 
в горепосочените войни, като 
по възможност предостави дос-
товеверни данни. Паметникът 
ще струва приблизително 1000 
лв. Сумата ще се раздели на 
вписаните в паметната плоча, 
като плащането ще трябва да 
се извърши от наследниците, от 
който род е убитият или награ-
деният. С молба да се обажда-
те на Рачо Стоянов Пенков на 
тел: 044/593 100 и GSM: 0895/495 
652, като с последния връзката 
е по-сигурна. Може да се свър-
жете с мен и с писмо на след-
ния адрес: Сливен, ул. „Никола 
Карев” 15, ап. 18 или на същия 
адрес при идване в Сливен. 
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   Неизвестни „протестиращи”  ритуално посякоха с моторен трион „симво-
ла”  на кабинета Орешарски. Вандалският акт е позната схема на мързеливата 
практика  „да отсечем дървото, за да оберем плода”. Престъплението е извър-
шено в деня, когато парламентът бе обсаден от протестиращи за началото 
на есенната сесия на народните представители. Логично възниква въпросът 
защо брутално не е посегнато към бадем или лешник, във време, когато 
всички са срещу „Орешарски”. Според еколога на община Котел Екатерина 
Дончева, която с изненада разбра за случая от в. „Котленски край”, дървото 
е абсолютно здрав екземпляр,  нямащо загнивания или характерни за вида 
заболявания. Любопитен остава фактът, че отрязаното дърво е обрано до 
последния плод, голяма част от листата са ошмулени и също прибрани, а 
добрата дървесина – оставена на местопрестъплението. „Котленски край” 
припомня, че подобни прийоми са известна практика в периода на цъф-
тежа на липите, когато често дървета биват отсечени от дъно, за да бъде 
бързо и лесно обран цвета. Еколог Дончева вече е уведомила органите на 
реда и по случая се води разследване. Орехът е отрязан на три метра от 
мантинелата на пътя до оживеното място, известно като Жилова чешма.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОДМВР
Районно управление полиция - Котел

В Котел недоволни от кабинета 
Орешарски отрязаха 30-годишен орех     

в знак на “протест”???    Бездомни  кучета в 
Котел и околните села 
бяха кастрирани, обезпа-
разитени и ваксинирани 
срещу бяс. В кампанията, 
през процедурата бяха 
преминали около 40 без-
призорни животни. Оказа 
се, че вина за кучешките 
глутници имат недобро-
съвестни стопани, които 
безжалостно натирват 
доскорошните си любим-
ци на улицата. Друг осно-
вен проблем е, че стопа-
ните не извършват задъл-
жителната регистрация 
по Закона за закрила на 
животните и това пречи 
да се осъществява  качест-
вен контрол. Добре е да 
се знае, че стопанинът е 
длъжен да регистрира 
своето домашно куче – 
така е по закон, а освен 
това е логично и необхо-
димо за доброто на града 
и хората. Регистрацията 
става лесно и бързо, с 
подаването на една стан-
дартна декларация в 
сградата на общината.  

   Д-р Мирев коментира 
проблемите, които е срещ-
нал в работата си и отго-
вори на често задавани от 
обществото въпроси, свър-
зани с уличните кучета:

- Д-р Мирев, коментира 
се, че се проявява нечо-
вешка жестокост към 
кучетата. Какво изпитват 
до влизането в клетката?

- Това е най-лесният и 
безболезнен начин едно 
животно да бъде прибра-
но. Единствената болка, 
която изпитва е като 
ужилване от пчела, кога-
то го пробожда иглата. В 
следващият момент започ-
ва да се отпуска, може и 
да побяга известно време, 
докато наркозата го хване, 
ляга и заспива. Това е 
най-удачният вариант и 
за животното и за хората, 
които се занимават с тази 
дейност. Понякога, ако 
животното е кротко, се 
практикува и хващането 
с примамка. Бездомните 
кучета обаче са много 
недоверчиви и  рядко 
могат да се хващат с ръка.

- Каква е съдбата на 
вече заловените кучета?

- Животните се вакси-
нират против бяс, обез-
паразитяват се и до десет 
дена се връщат по места. 
през това време, кога-
то са при нас, има въз-
можност да се осиновят. 
Вземат се предимно по-
едри кучета за пазачи.

- Къде се извърш-
ват манипулации-
те върху животните?

- Манипулациите се 
извършват е Енина – на три 
километра от Казанлък и 
животните престояват в 
приюта в града на розите. 

- Колко струва на данъ-
коплатеца тази кампания?

- Държавата прехвърли 
тези дейности на общи-
ните, защото работата 
на фондациите, които са 
само четири, е ограни-
чена. За един екземпляр 
манипулациите и връща-
нето струват 100 – 110 лева. 

- Хората питат и се инте-
ресуват какъв е смисълът 
от тази кампания, след 
като животните се връ-
щат. Много от жителите 
искат бездомните кучета 
да бъдат ликвидирани.

- Животните не могат да 
бъдат ликвидирани. Те се 
кастрират и тяхното раз-
множаване спира. Важно 
е отношението на хората 
към тях. От 2008 година 
има закон, според който 
домашните кучета тряб-
ва да бъдат регистрира-

ни и да се плаща данък 
за тях. Когато това стане 
няма да има бездомни 
животни. Убеден съм в 
това! 95 % от животни-
те, които са на улицата 
са изгонени от домовете. 

- Какъв процент от 
животните в града тряб-
ва да бъдат обхва-
ни от действията Ви?

- Поне 80 %, за да се регу-
лира популацията. Лошото 
в случая е, че посто-
янно се появяват нови 
животни, които са пус-
нати от техните стопани.

- Посещавате и окол-
ните села. Къде пробле-
мът е най-сериозен?

- Много бездомни кучета 
има в Ябланово. Някой от 
жителите се възмущават 
от това, а други ги защита-
ват. Когато предложим на 
тези, които ги съжаляват 
да ги приберат те отказват 
да поемат грижите над тях. 
Тази любов излиза малко 
като „Криворазбраната 
цивилизация” – уж иска-
ме, но не ни стиска.

- Може ли да бъде при-
лагана евтаназия и има ли 
такава практика по света?

- Това е сложен въпрос. 
Все пак не сме ние тези, 
които сме дали живот на 
тези създания, за да им 
го отнемаме. Трябва да се 
проведе дебат сред насе-
лението. В света на много 
малко места се прилагат 
такива методи. В Европа 
тази въпрос не е на дне-
вен ред, защото законите 
се спазват и има приюти.

- На какви болести са 
носители тези кучета?

- Основно на кучешка-
та тения. Много хора си 
мислят, че щом животно-
то е нахранено и напое-
но, това е достатъчно. 
Основно е и обезпаразитя-
ването, което трябва да се 
прави на няколко месеца.

- Колко екземпляра 

са обработени в нашия 
град до този момент?

- Около 40 куче-
та. След време отно-
во ще посетим града.

Интересни изводи и 
сравнения за популация-
та на бездомните животни 
направи Печо Лозанов -                                      
служител в община Котел:

- Г-н Лозанов, срещате 

ли препятствия от стра-
на на гражданите, кога-
то залавяте кучетата? 
Виждам, че някои раз-
познават любимците си 
и започват конфликти…

- Наистина има и недо-
разумения с граждани-
те. Някои обичат живот-
ните, но когато те са на 
улицата кучетата се счи-
тат за бездомни. Ние 
сме ангажирали лицен-
зирана фирма, за да се 
справим с този проблем. 

- Какво ще кажете на 
тези недобросъвестни 
стопани, които съзнател-
но прогонват животните?

- Който обича тези живот-
ни нека да ги гледа в къща-
та си. Съгласно Закона за 
защита на животните да 
ги декларира в община-
та. Таксата е в размер на 
12 лева за цяла година.

- Кучетата сякаш 
усещат намерения-
та Ви и се разбягват. 
Трудно ли ги хващате?

- Животните имат усет. 
Знаете, че кучетата усе-
щат и земетресенията. 
За тях може би  вече съм 
едно идващо природ-
но бедствие, но нами-
рам начин да ги заблудя.

- Живи ли са кучета-
та, които бяха кастри-
рани и маркирани при 
предишната кампания?

- Моето впечатление е, че 
доста от тях вече са умре-
ли. Все пак има и такива, 
които са си тук. Вижда се, 
че доста от бездомните 
кучета са с марки, поста-
вени от фондация „Четири 
лапи”. Прави впечатле-
ние, че има много при-
дошли животни, наблю-
даваме кучета туристи и 
такива, които са мигра-
ционни изгнаници. Това 
може да звучи и куриоз-
но, но е факт. В понедел-
ник и четвъртък, когато в 
града има пазар, се забе-

лязват такива екземпляри. 
Бяхме в село Ябланово. 
Там населението се опла-
ква, че в неделя, когато 
е техният пазар идват 
кучета от съседни села. 
Самите продавачи, които 
носят стоката си ги карат 
в микробусите и ги оста-
вят в началото на града.

-  Засилени проверки на ловците 
осъществиха полицейски служители 
от РУП-Котел. За времето от 07,00 до 
12,00 часа на 01 септември са обходени 
ловните полета в селата Градец, 
Мокрен и Пъдарево. Полицейски 
служители, съвместно със служители 
на ИАГ-Сливен, са провели операция по  
противодействия на закононарушения 
свързани с горски и дивечови  ресурси. 
В хода на операцията са проверени 11 
ловци. Нарушения не са констатирани.

-  660 къса цигари, без бандерол, 

са иззели полицейски служители 
на РУП-Котел, при специализирана 
операция. Контрабандните цигари, 
от марките Viva, Corsair и Karelia, 
са иззети от търговски обекти на 
територията на полицейските участъци 
Ябланово и Градец.  Операцията  е 
проведена на 04 септември по линия на 
незаконната търговия с акцизни стоки 
и засилено полицейско присъствие в 
малките населени места. По време на 
операцията е осъществен и контрол 
за спазване на Закона за движение по 
пътищата в региона. Установени са 
четирима неправоспособни водачи. 
На нарушителите са съставени актове

-  Операция по пресичане и 
разкриване на престъпления, свързани 
с разпространение  на наркотични 
вещества в близост и в районите на 
учебните заведения, както и присъствие 
на малолетни и непълнолетни лица 
след 22,00 часа в увеселителните 
заведения, без придружител и 
продажбата на тютюневи изделия и 
алкохол на малолетни и непълнолетни е 
осъществена на територията на община 
Котел. От 7-ми до 8-ми септември са 
проверени 72 лица, 30 автомобила и 9 
търговски обекта. Констатирани са 19 
нарушения на ЗДвП, ЗБЛД и Наредбата 
на общината.Съставени са 3 протокола 
за предупреждение по ЗМВР. 

- На 11.09. 2013г. полицаи от 
Котел разкриха и иззеха незаконно 
притежавано оръжие.  При извършване 
на проверка в имот, собственост на 

67-годишен мъж в град Котел, 
полицейските служители са намерили 
бойна карабина марка “Stayer”, за 
която собственика няма необходимото 
разрешително. Оръжието е иззето. 
Образувано е досъдебно производство.   

  - 1200 къса цигари без бандерол 
са иззели полицейски служители 
при акция на главен път 

II-48. На 11.09.2013г. в 10,45 часа при 
проверка на лек автомобил  “Фолксваген 
Пасат”, управляван от 28-годишен мъж 
от Котел са открити и иззети 1200 къса 
контрабандни цигари от марките “DON”  
и “DIVA”. По случая е образувано 
бързо полицейско производство. 

-  Незабавно производство е 
образувано срещу мъж на 31 години 
от с.Градец за управление на 
МПС, без да притежава шофьорска 
книжка. Вчера той е управлявал лек 
автомобил “БМВ” в гр.Котел, когато 
е спрян за проверка. Полицейските 
служители са установили, че 
водачът е неправоспособен и вече 
има наложено наказание за същото 
нарушение по административен 
ред. Досъдебното производство е за 
престъпление по чл.343б, ал.2 от НК. 

- 200 къса контрабандни цигари 
и 239 грама канабис са иззети от 
полицейски служители на РУП-Котел, 
при съвместна акция на икономическа 
и криминална полиция. При 
проведените процесуално-следствени 
действия в търговски обекти и частни 
домове в с. Градец са иззети 200 
къса цигари без бандерол от марката 
“Корсар”, 227 гр. зелена листна маса 
и 12 гр. суха листна маса, която при 
полевия тест е реагирала на канабис. 
Работата по цялостното изясняване и 
документиране на случая продължава.  

 - 25-годишен мъж е задържан 
от полицейски служители на РУП-
Котел в момент на кражба по време 
на специализирана операция. На 18 
септември в землището на с.Катунище е 
задържан мъж на 25 години от с.Градец 
в момент на кражба на 50 л. дизелово 
гориво от товарен автомобил “Камаз”, 
собственост на пловдивска фирма.  

- В РУП-Котел е започнато 
незабавно досъдебно производство 
срещу М.К., мъж на 29 години 
от с. Градец, за управление на 
МПС без шофьорска книжка.  

-  Кражба от хранителен магазин в 
с.Ябланово разследват полицейски 
служители от РУП-Котел. Неизвестен 
извършител, след като е счупил 
стъклото на входната врата, е 
проникнал в магазина и е извършил 
кражба на сумата от 100 лв. 

Ваксина и кастрация за бездомни   
кучета в община Котел



  За първи път от обособяването 
на квартал „Изток”, като 
концентрирано място за 
живеене на по-голямата 
част ромското население в 
Котел, върху калните улици 

беше положена настилка. 
Ромите в квартала възприемат 
положения по стръмните улици 
бетон като изпълнено обещание 
от страна на кмета. Заложени 
в Инвестиционната програма 
на Бюджет ‘2013 са: 568 кв.м., 
армирана бетонова настилка 
тип В 15, с дебелина 10 см., с 
прилежащи дъждоприемни 
и отводнителни съоръжения. 
Изкачването на автомобил до 
най-високата част на квартала 
вече  е не само факт, но и 
изпраща в историята масовата 
употреба на традиционните за 
етноса каручки с животински 

впряг. Като цяло живеещите в 
квартала са скромни в своите 
искания, но очакват деня, в 
който ще могат да узаконят 
своите жилища,  с което да станат 
равноправни данъкоплатци.

   С нескрита гордост 
и удовлетворение от 
историческата придобивка за 
тази част на Котел пред вестник 
„Котленски край” експертът  
по етнически и интеграционни 
въпроси към общината Курти 
Колев разказа подробности 
за осъществения проект.

- Г-н Колев, в кв. „Изток” 
вече има нови улици… 

-  Искам да поздравя 
съгражданите и съкварталците 
си, защото днес е един хубав 
ден за община Котел и паметен 
за жителите на кв. „Изток”. 
Намираме се на една от 
новоизградените улици в този 
район. С това нашата община 
показа, че следва изискванията 
на ЕС за финансиране на 
мерки, подобряващи живота 
на гражданите, които живеят 
в такива обособени места. Аз 
съм котленец и съм израснал в 
този квартал, който съществува 
от стотици години. Нормално е 
в днешно време да се отделят 
средства за подобряване 
на инфраструктурата и 
живота на гражданите. 

- Как ще коментирате 
н е р е г л а м е н т и р а н о т о 
сметище до новата улица?

- Преди да се направи всичко 
около ремонта на улиците 
колите от почистването не 
можеха да се изкачват до тези 
места и всеки си е изхвърлял 
боклука където свари. За 

неуредиците в квартали като 
нашия донякъде сме виновни 
и ние, предвид хаотичното и 
безразборно застрояване. 
Надявам се институции от 
национално и регионално ниво 

да вземат мерки в тази насока 
и нещата да бъдат регулирани. 

- Твърдите, че това сметище 
е възникнало само, защото 
не е имало възможност 
з а  с м е т о и з в о з в а н е ?

- Тази вероятност е много 
голяма. Пътят от горе до долу 
е много дълъг и хората са си 
намерили това местенце тук, за 
да изхвърлят своите отпадъци. 

- Ще бъдат ли по местата 
си поставените метални 
съоръжение върху шахтите?

- Гражданите на квартала се 
опитаха с общи усилия да бъдат 
поставени метални решетки 

и да се хване прииждащата 
дъждовна вода. Това, че в 
циганския квартал вече има 
метални решетки, не означава, 
че трябва да бъдат откраднати. 
Ще си останат тук завинаги! 
С високо самосъзнание те 
ще бъдат опазени, защото 
тези неща са един плюс за 
хората тук. До този момент 
не е имало и такъв път!

- Това ли е най-високата 
част на град Котел?

- Една от най-високите 
части, до която вече има 
път. Стотици години преди 
това хората генетично са си 
предавали технологията на 
слизане – от дядо на баща и 
от баща на син. Благодарения 
на кмета, общинския съвет и 
администрацията на общината 
беше намерен начин и 
средства за изграждането 
на тези две-три отсечки, 
чрез които се подновяват 
условията за живеене тук.

Илия  Чернев:
- Какво е мнението Ви за 

новите улици в квартал „Изток”?
- Сега е добре! Преди ходехме 

в камъни и кал до уши - 
излизахме с лъснати обувки, а 
се връщахме с окаляни. Малко 
е, но е добро, защото вече съм 
на 65 години и откакто се помня 
до този момент все е било така.

- Ще се запази ли във 
времето тази улица?

- Не мисля за такива неща. 
Тази зима ще се разбере! 
Радваме се и на малкото и засега 
биваме. Няма да гълтаме калта!
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   „Срам и позор за фашисткия 
агресор!” Доживяхме този 
пропаганден лозунг от  средата 
на миналия век,  да се обърне 
срещу следващото поколение 
комунисти, по-комфортно 
днес наричащи се социалисти. 
И ако това беше сторено от 
заклет антикомунист, жертва 
на мракобесните времена 
на тоталитарния режим, 
можеше и да бъде подминато. 
Но силните думи с тежест на 
анатемосване са от авторитетни 

личности, отдали трудовия 
си живот на червената идея 
и в името на добруването на 
хората, във времето към което 
днес мнозина се връщат към 
спомени, младост и безгрижие 
с носталгия. Докъде деградира 
местната партийна организация 
и кой е отговорен за нейната 
ужасяваща маргинализация? 
Това  се пита и твърди, че 
има свой готов отговор бай 
Христо Щилиянов, който с 
потрес констатира поредната 
година, в която градските 
социалисти, като преминали 
през лоботомия, не просто 
забравят светлата дата, но я 
проспиват, все едно че не се 
е случвала. „Къде е градското 
политбюро?” - риторично пита 
репортера на „Котеленски 
край“  баба Божанка Шиварова. 
„Ние ли сме последните 
червени динозаври?” - допълва 
я съпругът и бай Стефан. 
Мемориалът остана пуст, от 
парка струи хлад, навяващ 

забрава, безпаметие и жал. 
Това се случва на мястото, 
където на всеки 2-ри юни 
и винаги на 9-ти септември 
няколко поколения, закърмени 
с идеите на марксизма и 
ленинизма падаха на колене 
и с цветя обсипваха братската 
могила! Там, където почиват 
отдалите живот и младост 
в името на един по-добър 
и светъл строй. Могилата 
чака другарите си, историята 
оживява, в далечината се чуват 

картечници. 9-ти септември е, 
но не е 1944 година. 69 години 
по-късно в града на Раковски 
и тази дата безславно отива 
в забвение, така както всяко 
нещо, докоснало се до нашето 
безразлично съвремие е сведено 
до елементарно оцеляване и 
бездуховно съществувание.

    „Котленски край” Ви представя 
репортаж с последните живи 
комунисти, все още спомнящи 
си за славния 9-ти септември.

 Христо Щилянов:
- Как ще коментирате 

отсъствието на представители 
от местната социалистическа 
организация на празника? 

- Има хора, които отричат 
значението на този празник. 
Ние – старите социалисти 
и комунисти, не сме си 
променили идеите. Така ще е 
докато сме живи. Очаквах поне 
Мария Радославова да дойде 
и да поднесе цветя. Все пак 
тя е председател на местната 
организация на БСП. Това е 

срам и позор за Котел, за нашите 
социалисти, които не уважиха 
паметта на тези известни 
хора! Въпреки всичко много 
приятели ми се обадиха, за да 
ми честитят празника. Когато 
ходих да си вземам пенсията 
дори почерпих с бонбони 
присъстващите в банката.

- Това ли е останало 
от партията в Котел?

- Много хора споделят нашите 
разбирания и виждания за 
празника, но не участват 
в такива мероприятия, не 
считат, че трябва да дойдат 
тук. Може някои и да се 
срамуват. Заедно с Шиварови  
идваме тук всяка година. 
Тримата, които се събрахме 
сме от старите членове, които 
не променят вижданията си. 

- Как предпочитате да се 
обръщат към Вас – с другарю 
или господин Щилянов?

- Приятно ми е да ми казват 
другарю Щилянов.Не  това 
обаче е най-важното в случая. 

-  Как младите 
възприемат този празник?

- Не е имало повод да 
разговарям с тях на тази 
тема. Предполагам, че нищо 
не знаят, защото вече няма 
кой да им разказва. Ако 
някой има родители, които 
да поддържат тази идея, 
може и да са запознати.

Стефан   Шиваров:
- Как посрещнахте датата 

9-ти септември 1944 година?
- На 9-ти септември аз бях 

военизиран в Дупница. Тогава 
в града слезе Демиревски, 
който е участвал в акцията при 
Жабокрек. Целият град се стече 
да го посрещне. Въпреки това 
той веднага подготви отряда 
си за войната срещу немците и 
за съжаление загина по време 
на първия бой. 9-ти септември  
беше една еуфория. Пристигаха 
хора от всички селища. 
Събитията наистина бяха 
исторически. След това веднага 
се включихме във войната срещу 
немците – първо в Югославия, 
а след това в Унгария.

- Вие сте историк. 
Разкажете как Котел посреща 
датата 9-ти септември?

- В Котел първите 
червеноармейци преминаха 
на 14 септември. В града не 
квартируваха руски части. 
Дойде един разузнавателен 
отряд, начело с Новиков– 
известен по това време 
журналист. В свое писмо той е 
описал как народът масово ги 
е посрещнал и засипал с цветя 
и подаръци. Всички са били 
ентусиазирани от настъпилата 
промяна. Спомням си стари хора, 
като Рафаил Михалев, които си 
хвърляха калпаците от радост. 

- Кога е изгонен и 
последния фашист от града?

- В Котел квартируваха 
немци. Спомням си провесените 
свастики от прозорците на 
общината. Немските войници 
започнаха да пристигат 1941 
година. Тогава ние бяхме 
ученици и викахме „Хайл” 
Сталин, срещу военните 
ешалони, а един полицай 
ни беше подгонил. В много 
семейства имаше квартируващи 
немци. Където сега се намира 
паметника на Софроний, се беше 
разположила работилница. 
Стефан от Жеравна успя да 
задигне един пистолет от 
тази немска работилница. 
Въпреки това не мога да кажа 
как са се случили нещата тук 
в дните след 9-ти, защото 
вече бях военизиран. Знам, 
че е задържан тогавашния 
кмет Христо Арнаудов от ОФ, 
чиито председател беше  Вичо 
Балабанов. Завърналите 
се наши политзатворници 
от Сливен довършват 
започнатата смята на властта. 

Репортер на вестник 
„Котленски край” се опита да 
потърси за мнение и котленци, 
които гледат скептично на 
светостта на заветната дата 
9-ти септември. Много наши 
съграждани отказаха  да бъдат 
цитирани, но с охота и нескрито 
задоволство изтъкващият 
се като жертва на комунизма 
и съсловната му ДС Димитър 
Димитров (Джери Слънцето), 
заклейми датата и я захвърли 
на историческото бунище. 

Джери Слънцето:  
„Девети септември тези, 

които трябваше да го опазят, 
не го опазиха. Нито делото 
му, нито придобивките, нито 
социалния строй за който 
пишат философите. То и аз на 

моменти съм имал надежди за 
някаква социална държава, но 
сега виждате как живея – не 
получавам никакви помощи. 
Социална държава, в каквато са 
вярвали комунистите няма! На 
този ден една от тоталитарните 
сили в Европа - Сталиновият 
Съветски съюз подкрепя с 
армията си държавен преврат 
в България, който поставя 
началото на комунистическата 
диктатура у нас. От Москва 
пристигат българи, които са 
си съветски агенти: Вълко 
Червенков, Георги Димитров, 
Васил Коларов, Георги Дамянов 

и др. Сега поне ги пише тия 
работи! Те са слуги на Сталин 
и чрез масов терор, какъвто 
нашата страна не познава 
от времето на кланетата 
след Априлското въстание, 
установяват тоталитарна 
власт в полза на съветските 
си господари и на нова класа 
в България от партийни 
кариеристи и терористи от 
Държавна сигурност. То и аз 
бях жертва на ДС! Страната бе 
завладяна от международни 
гангстери, наричащи себе си 
„борци за свобода”, които си 
служеха с пропаганда, масови 
принудителни организации, 
заграбване на собствеността, 
концлагери, политически 
затвори, тайна полиция и 
гранични телени мрежи за 
да държат народа в робство. 
Тази епоха бе национална 
трагедия. Някои от властващите 
престъпници от това време са 
още живи и не са наказани. 
Наследниците на тоталитарната 
червена властваща класа днес 
отново са на ключови позиции 
в българското общество и не 
искат паметта за терора да 
бъде съхранена.Те се страхуват 
от възмездие и загуба на 
заграбеното”, коментира Джери.

Забравиха 9-ти септември! Срам и позор 
за котленските социалисти!

Калните улици в квартал "Изток" остават в историята
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Отричана и възприемана, 
определяна като абсурдна или 
невероятна, идеята за въвеждането 
на традиция да се ходи в народна 
носия в почивните и празнични 
дни в Жеравна разпали страстите 
сред Йовковите съселяни. Въпреки 
взетото решение на общоселското 
събрание, където идеята е 
възприета, в първия празничен 
ден след това, интересното 
намерение остава добра идея без 
подкрепа и привърженици. В деня 
на българската независимост в 
Жеравна беше репортер на вестник 
„Котленски край”, пристигнал 
да отрази впечатляващата 
инициатива. Откриването на човек 
в носия се превърна в търсенето 
на бяла лястовица посред зима. 
Порядъчно като за почивен 
ден, тук там минават туристи, а 
местните са потънали в битови 
грижи възползвайки се от горещия 
есенен пек. От калдъръмените 
улици ехтят резачки, в далечината 
отекват ударите на брадви.
От дворовете се носи аромат на 
лютеница, примесен с лютивия 
дим от огнищата.  Хората се стягат 
за зимата, а носиите са някъде в 
гардеробите, поръсени с нафталин 
до следващия фестивал…  Близо 
до мегдана, седнали на припек, 
заварваме няколко от местните, 
които на дълго и широко с 
„дълбоки лафове“ ни обясняват 
защо днес не са с носии и как 

и при какви обстоятелства 
биха нахулили потурите, 
неща за които ще разберете в 
репортажа. Малко преди да си 
тръгнем от Йовкова Жеравна, 
разочаровани,че не можем да 
отразим резултата от новата 
атракция, в селото,научаваме, 
че някъде около механа „Старча“ 
в носии и запасали  ятагани и 
пищови, обсъждайки политиката 
и местните дела тежко пристъпват 
по уличката бившият и настоящият 
кмет. В края на репортажа ще 
разберете и тяхното мнение 

в подкрепа на инициативата.
     А сега по същество. Ето и 

фактите около самата идея. Всички 
жители на село Жеравна ще носят 
народни носии през почивните 
дни, на официалните празници и 
на големите религиозни празници. 
За първи път това трябваше да 
се случи на 22 септември – Деня 
на Независимостта на България. 
Решението беше взето единодушно 
на събрание в читалището на 
селото, на което присъстваха: 
кметът И. Димитров, художникът 
Хр. Тодоров, бившият кмет Л. 
Германов, представителите на 
хотелиерския и ресторантьорския 
бизнес, изявени общественици. 
Присъства и координаторът на 
структурите на ГЕРБ в Сливен 
Марин Кавръков. Събранието 
се проведе по инициатива на 
Хр. Димитров – ръководител на 
ансамбъл „Българе”. Той изрази 
задоволство от решението 
жителите на Жеравна да обличат 
носиите си по време на почивните 
и празнични дни. „Приветствам 
решението като една много добра 
и патриотична идея. Внушението 
ще бъде за автентичен български 
дух, бит и култура не е само на

„мъртвите” сгради, а и за 
живеещите в Жеравна, от децата до 
възрастните. Те ще бъдат в съзвучие 
и синхрон с красотата на този 
български край”, каза Кавръков.

На събранието беше взето 

решение за оформянето на 
пешеходна зона и през почивните 
дни автомобилите да не спират, 
а гостите на Жеравна спокойно 
да разглеждат селото. Направени 
бяха предложения да се възстанови 
коневръза пред Рандевата 
къща, чието пространство в 
момента се използва за паркинг. 

По-голямата част от лицата 
разговаряли с репортера на 
“Котеленски край” позволиха да 
бъдат цитирани , но без имена. 
Цонка Маринова: „Не съм 
с носия, защото днес не работя. 

Аз съм чистачка в Художествената 
галерия. Задължават ни да бъдем 
облечени така, когато сме на 
работа. Днес и аз съм независима 
и нямам шефове. Преди работех 
в къщата на Йовков. Аз обичам 
Йовков! Там бях 18 години и имам 
знания за екскурзовод, защото 
знам всичко за живота му. Щом 
ме махнаха от това работно 
място явно има значение и цвета 
на кожата – който е бял излиза 
напред, а който е с тъмна кожа 
– назад! Има дискриминация! 
Другите, които са със средно 
образование са уредници, а мен 
ме сложиха да чистя, въпреки, 
че съм си от Жеравна и съм от 
работническо семейство”.

* „Ние трябва да си ходим с 
нашите жеравненски носии, а не 
с тези, които даже не познаваме 
какви са. Нека ни направят такива 
носии, с които да представяме 
Жеравна! Щом искат да ни го 
наложат нека да изработят и 
оригинално облекло. Сега слагаме 
по една престилка, само да се 
каже, че сме облечени подходящо, 
но това не означава нищо”.

* „Не съм с потури, защото нямам 
парички, за да си купя. Проблемът 
опира до тях. Ако имате ми дайте 
и ще си взема два чифта, за да 
ги пера през ден. Разбира се, че 
гласувах „ЗА” на събрание, което 
реши това, но нека ни дадат пари 
да си купим подобни дрехи”.

*„Приветствам идеята за носиите, 
защото ако всички сме облечени 
така, няма да има боклуци в село и 
ще бъде по-чисто. Ще се привлекат 
и повече туристи в село”.

*„Няма какво да ни провокирате 
с тези въпроси. Имаме си носии, 
но те са за лятото и сега не 
можем да ги обличаме. Мога да 
кажа, че Жеравна дава хляб на 
половин Котел! Даже на целия. 
Шест циганина от Котел и шест 
от Градец работят тук. Нали ние 
създаваме тези работни места? 
Нали и музикантите, идват да 
свирят тук?  Дванадесет котленци 
ядат хляб от нашето село. Ние 
искаме да не сме към Сливен, а към 
София! Защо дойдоха данъчни, да 
проверят колко хора са дошли като 
туристи в село? Ние храним цялата 
община с нашите къщи за гости!”

*„Облечена съм в носия, защото 
ръководството на селото реши така. 
Възприемам това предложение 
добре. Мисля, че по този начин ще 
има повече посещения от туристи. 
Трябва време да се приеме идеята 
от повечето жители на селото.”

Емануил Михайлов: 
“Много се подразних от думата 
задължително и категорично се 
обявих против това нещо. Не може 
някой да дойде и да ми каже, че 
от днес всички ще се разкарват из 
селото облечени в носии. Първо 
това е страшно неудобно. Различно 
е, когато това се прави по време 
на фестивала. Аз не искам обаче 
това да се превръща в начин на 
живот. Сега обаче ни принуждават 
в името на културата и на мен 
това не ми допада. Вярвам, че и 
много други мислят като мен, но 

не го казват гласно. Бях болен и не 
отидох на събранието, когато се 
реши това. Не знам колко човека 
са присъствали, дори и там да са 
били селските „патрони”. Аз не 
съм нито паметник на културата, 
нито извънземно, за да се 
вписвам в някаква обстановка!

 Като собственик на къща за 
гости не мога да оспоря, че 
подобно начинание допринася за 
туризма. Смятам обаче, че имам 
някакво достойнство и не може 
никой да ми каже как трябва 
да изглеждам. Явно трябва да 
се правим на интересни, за да 
привлечем внимание. Защо не 
тръгнем тогава голи по улиците? 
Това ще е още по-интересно. 
Приемам всичко като един цирк и 
не знам дали изобщо ще се окаже 
някакво влияние върху туристите. 
Със сигурност има някаква цел и 
интереси. Всичко си има някакви 
граници! Никой не може да ми 
казва как да излизам или какво 
да ям. Опасявам се, че след 
време може да ни задължат със 
закон да се обличаме с носии и 
това ще бъде недопустимо”.

   Иван Димитров:
- Беше афиширано, че жителите 

на Жеравна ще посрещнат 
националния празник облечени в 
носии. Успя ли това начинание?

- Днес е една голяма дата за 
всички българи и искам да им 
честитя празника. Идеята беше 
повече хора да се появят по 
улиците на селото с национални 
носии. Смятам, че това хрумване 
ще си пробива път тепърва. Не е 
лошо това да се направи и в други 
градове. Нека да се организира 
едно движение за възраждане 
на националната носия! 

- Какво ще кажете на 
тези, които виждат в това 
начинание задължаване?

- В никакъв случай това не е 
задължение. Всеки се облича 
по свое собствено желание 
и с каквато искат носия. 

- Какво решение сте взели 
с ръководителя на ансамбъл 
„Българе”? Някои смятат, че 
това не е решение, а закон.

- Това беше събрание, 
на което Христо Димитров 
изложи своята идея и потърси 
подкрепата на хората. Няма 
никакъв задължителен елемент.

- Смятате ли, че ще се увеличат 
посещенията на туристите?

- Това стои в основата на цялото 
мероприятие – да има по-голям 
интерес към Жеравна и целия 
район. За съжаление тази година 
има силен отлив при туристите. 

- Защо малко от вашите съселяни 
откликнаха на тази инициатива?

- Вече казах, че това са първите 
стъпки в реализацията на тази 
идея. Надявам се с времето тя 
да се разрасне. Разчитаме и на 
подкрепа от други населени места.

- Нека да уточним. 
Само за празниците ли се 
отнася това предложение 
или и за почивните дни?

- Отнася се и за уикендите. 
Нека освен жеравненци и 

гостите да се обличат с носии. 
Л. Германов: „Аз подкрепям 

тази идея. Проведеното събрание 
беше сбирка на хора, които са 
загрижени за бъдещето на селото. 
Там не са взети решение, а имаше 
една идея. Сега се спекулира, че 
едва ли не това е задължително 
и трябва да се плаща. На първия 
фестивал присъстваха 5-6 човека 
от Жеравна. Всички стояха вън и 
се питаха какви са тези глупости. 
Сега всеки идва на фестивалните 
дни с носия. Много малко са 
къщите, които нямат полза от този 
фестивал. Ето защо разбирам и 
сегашния скептицизъм. С времето и 
това предложение ще прогресира. 
Имаме много къщи за гости, но 
освен легла не се предлага нищо 
друго. За съжаление може да се 
спи осем часа. Какво ще правят 
хората през останалото време? 
Няма как да чакаме да дойдат, да 
се наспят и да ни дадат пари. Това 
могат да го правят и по домовете 
си. Трябват подобни атракции! Аз 
нямам хотел, сегашният кмет също 
няма, но сме загрижени за всички. 
Всеки може да приеме както си 
иска тази инициатива. След време 
ще си променят мнението. Лошото 
е, че ще се изгуби време и друг 
може да ми открадне идеята!”

Бай Нено: „Подкрепям 
инициативата, но чувам, че едва 
ли не задължителна. Ако наистина 
е така трябва да се плаща на хората 
– все пак тези носии имат нужда от 
поддръжка. Не сме готови за това. 
Решението е взето от 20 човека. Аз 
не отидох, защото преди 50 години 
се занимавах с носии и ги събирах, 
затова сега това не ми е интересно. 
Сега този Христо искал да прави 
някакви чети. Пак преди 50 години 
и тук имаше чета и в Котел. 
Събирахме се на Добромерица 
и правехме възстановки. В село 
аз бях ръководител на четата, а 
в Котел Стефан Сръбски. Ходили 
сме и в Сливен на възстановки. 
Какво да му гледам на фестивала? 
Аз смятам, че няма никакъв 
смисъл от него. Там не се казва 
коя носия каква е, а сложили по 
едно шалче и си мислят, че са 
подходящо облечени. Всичко е 
медиен интерес, който след време 
ще отмине. Имаме само музеи в 
село. Трябва да се направи нещо. 
Сега идват само да се напият, 
да ядат и викат. Нищо културно 
не е направено. Вече не сме и 
архитектурен резерват– всичко е 
гипсокартон.  Това с носиите го 
измислиха тези, които печелят 
от фестивала. Аз съм против 
тези потури. В Жеравна те са 
отхвърлени преди 200 години. 
Носели са се алафранги с панталон, 
сако и шапка. Даже и калпаци не са 
носени. Тук носията е била градска 
и са използвани модерни платове. 
Има и песни в които се пее за тези 
неща. Дантелите са били купувани 
от Цариград и Париж. Потури 
имаше навремето в Нейково, 
но не и тук. Трябва всичко да 
бъде огледано, а не да се прави 
прибързано. Сега заниманията с 
носии станаха нещо като мода!”

По инициатива на кмет-
ството в Тича, община Котел 
и с финансовата подкрепа на 
„ДЕМЕТ ПАРКЕТ” за втора 
поредна година се проведе 
съборът на село Тича. тради-
ционния събор бе възобновен 
след четвърт век през минала-
та 2012г. Официални гости на 
празника бяха депутатът от 
ДПС Янко Янков, зам.-област-
ният управител Неджми Осман, 
зам.-кметът на община Котел 

Детелина Адамова, председа-
телят на общинската структура 
на ДПС Мехмедали Гаази, кме-
тове на други населени места.

   В приветствието към своите 
съселяни кметът на село Тича 
Емине Бобаисмаилова отправи 
пожелания за здраве и благо-
получие към всички присъства-
щи: „Празникът на нашето село 
е момент, когато всички негови 
жители се чувстват частица от 
настоящето.  Традиционният 

селски събор „ И Мало и голямо 
на събор се е събрало” заема 
съществено място в празнич-
ния ни календар.  В кое друго 
време, ако не сега, човек може 
да изпита радост от това да  
бъде на едно място с целия си 
род, с близки и роднини, които 
съдбата е пръснала по далеч-
ни краища? Кой друг народен 
празник, ако не е този събор, 
може да ни предложи такава 
неповторима пъстрота и мно-
гогласие на мегдана, където се 
вият кръшни хора?    За мен 
е радост и удовлетворение, че 
днес отново се събрахме всич-
ки заедно и сътворихме силата 
и красотата на този празник.

   Поздравявам всички гости, 
съграждани и приятели с праз-
ника на село Тича и Ви отпра-
вям сърдечни пожелания за 
много здраве и благополучие. 
Радостно е, че всеки следващ 
празник в нашето село е по-
многолюден, по –силен и по-
богат! Нека продължава да 
бъде така дълги години! Честит 
празник на всички, които 
носим с.Тича в сърцата ни!”

Заслужени аплодисмен-

ти получиха децата, които 
представиха художествено-
музикална програма, послед-
вана от пехливански борби. 

   Съборът  вече се превърна в 
очаквано събитие за село Тича. 
Той се възприема като място за 
отмора, веселби и роднински 
срещи. В този ден вратите на 
всички къщи са широко отво-
рени, а отвътре се чува много 
смях, музика, песни и веселие.

  Днес в селото живеят 1200 
души. Между всички тях цари 
дух на разбирателство, етни-
ческа и религиозна толе-
рантност, което си пролича 
и при организирания наско-
ро благотворителен ифтар.

Неджми Ахмед: „От 
името на областната админи-
страция благодаря за покана-
та на този празник! Винаги, 
когато имате нужда, моята 
врата в Областна администра-
ция- Сливен е отворена за 
Вас. Желая Ви крепко здра-
ве, щастие и благополучие!”

Янко Янков: „Тича е едно 
от най-хубавите населени 
места в община Котел. Трябва 
да се отправят думи на благо-

дарност към организаторите 
– община Котел, читалището и 
кметството на селото, на спон-
сорите от „ДЕМЕТ ПАРКЕТ”. 
Като ваш народен представи-
тел искам най-сърдечно да Ви 
благодаря за подкрепата, която 
получи ДПС на изминалите 
парламентарни избори. За нас 
това е изключително голяма 
отговорност и тя трябва да се 
превърне в инвестиции в село 
Тича. Първото  нещо, което ще 
направим е да решим въпроса 
с водата. Уверявам Ви, че до 
няколко месеца ще има доста-
тъчно вода за всяко семейство. 
Ще направим всичко за подо-
бряване качеството на живо-
та на хората. Поздравявам 
всички от името на цяла-
та парламентарна група, от 
името на почетния ни предсе-
дател – Ахмед Доган и пред-
седателя ни Лютви Местан“. 

   Редактори  
в-к “Котленски край”

инж. Валентин Русев 
Недко Косев

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

Жеравненци не подкрепиха 
идеята „На празник с носия” 

Традиционен събор на с.Тича

“Парад на жеравненската интелигенция”
художник: Лъчезар Германов ‘2011



  Тиква гигант отгледа сем. Грънчарови от Котел
   33- килограмовият плодов зеленчук 

минава за рекорд в Котел и е малка гордост 
за отгледалите го в личното си стопанство 
Руска и Петър Грънчарови. Посадената 
в края на месец март подарена семка до 
средата на месец юли с нищо не подсказ-
вала, че ще достигне размери, достой-
ни за рекордите на един малък град. В 
скромното ранчо, където семейството се 
грижи за и за няколко козички, тиквата 
гигант лакомо усвоявала благодатта на 
изобилната тор и редовното поливане от 
страна на стопаните.  В средата на август 
тя ускорено и видимо задминала своите 
сестри по семка. Още тогава бай Петър 
предусетил, че от този екземпляр ще 
излезе рекорд, дори започнал да мисли 
с какво ще пренесе реколтата до дома си. 
Пощадена от крадци и завистливи хора, 
тиквата предстои да бъде изконсумирана 
под формата на вкусен тиквеник, който 
баба Руска обещава да раздаде на съседи 
и познати.

   „Отгледахме тиквата в нашия двор в 
Котел.  На корена растеше само тя, а дру-
гите изглеждаха много малки, сравнени с 
нея. Със сигурност ще запазя семе от нея, 
за да посея и следващата година. Мисля 
да я консумирам на Нова година. Спомням 
си, че по Живково време в пловдивско 
се роди тиква, която тежеше 80 килогра-
ма! След като откъснах реколтата си, я 
донесох  до къщата с количка”, сподели 
подробности около рекорда гордият соб-
ственик Петър Грънчаров. 

   „Настъргвам тиквата, слагам й захар, 
канела, орехи и лимон. Използвам от 
готовите кори”, разкри по какъв начин ще 
изконсумира зеленчука баба Руска и след 
това допълни: „Ще раздам части от нея, 
но така не си я давам!”
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