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на леки, лекотоварни и товарни ППС, автобуси и мотоциклети
Запазете си час на тел. 0899 963 935

Безплатно изпръскване с водоструйка 
преди извършване на прегледа.
Безплатно известяване по телефона  
за датата на следващия преглед.

Работно време:
Понеделник - Петък: 

8:30 – 18:00 ч. 
Събота: 9:30 - 15:00 ч. 
Неделя: почивен ден

ГОДИШНИ
ТЕХНИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕДИ

От Едно Време ...

САМО СОЦИАЛИСТИТЕ НЕ ГО ХАРЕСАХА И ГЛАСУВАХА ПРОТИВ

58МИЛИОНА И 
ПОЛОВИНА Е 

ДОКАТО ОБСЪЖДАХА
БЮДЖЕТА

НАЙ- ГОЛЕМИЯТ
БЮДЖЕТ, ПРИЕМАН 
ДОСЕГА ЗА КАЗАНЛЪК

ЗА ДА СЕ 
ПОМОГНЕ НА 
БОЛНИЦАТА

ЗА КАКВО 
СА ПИСАЛИ 
ПРЕДИ 
ГОДИНИ

ЗА ОЩЕ 
ПАРИ КЪМ 
ЧИТАЛИЩЕ 
„ИСКРА“

КАЗАХА

ДА

С 2 имота Община Ка-
занлък да подпомогне 
финансовата стабилност 
на МБАЛ“Д-р Христо Стам-
болски“ ЕООД бе предло-
жено днес на заседанието 
на Общински съвет – Ка-
занлък. 

Предложението направи 
общинският съветник д-р 
Стефка Димитрова, председа-
тел на Комисията по здравео-
пазване към Общински съвет 
– Казанлък. Кметът на общи-
на Казанлък Галина Стоянова 
ще предостави за продажба 
имоти общинска собственост, 
сумите от която ще постъпят 
за покриване на стари задъл-
жения или за инвестиции на 
казанлъшката многопрофил-
на болница.   

В мотивите се посочва, че 
дружеството е с очаквана за-
губа в размер на 170 000лв. 
към края на миналата година, 
с което общата натрупана за-
губа нараства до 2 092 000лв. 
В същото време, задължени-
ята на болничното заведение 
към доставчици достигат 1 
313 000лв. Тъй като друже-
ството не разполага с лостове 
за предприемане на кризис-
ни мерки, а Общината – със 
свободни средства, след про-
ведени разговори страните 
се разбират да предприемат 
оздравителни действия за га-
рантиране на обслужването 
на жителите на града и об-
щината от МБАЛ“Д-р Христо 
Стамболски“.

Конкретният въпрос 
на общинския съветник 
Цонева беше: „Как са се 
управлявали тези имоти и 
къде са приходите от тях-
ното стопанисване?“.

Едно от предложенията на 
общинските съветници на 
БСП в Казанлък в местния бю-
джет за 2019 година, да бъдат 
заложени средства за изграж-
дане на газова инсталация в 
сградата на Народно читали-
ще „Искра“, не мина на про-
велото се вчера заседание на 
местния парламент. Но пък 
то беше повод за питане защо 
едно богато на имоти читали-
ще на пъпа на Казанлък няма 
възможност да си финансира 
само газова инсталация.

Питането беше направено 
от общинския съветник от 
ГЕРБ Мария Цонева, която в 
прав текст цитира конкрет-
ни имоти и предполагаемите 
наеми.

Един от апетитните имоти 
на читалището в центъра на 
града е известният на всич-
ки казанлъчани бар „Гради-
ни“. Според действащите в 
момента общински наредби 
пазарният наем на имота се 
изчислява на 4 976 лева, кой-
то сметнат за периода от 2010 
година до края на 2018 г. въз-
лиза на 480 000 лева.

Бюджетът на община Ка-
занлък за 2019 година е 
изключително социален, 
насочен към грижите за на-
селението, това коментира 
общинският съветник д-р 
Стефка Димитрова, председа-
тел на Комисията по  здраве-
опазване в Общинския съвет. 
През 2019 година ще бъде ре-
ализиран проектът за ремонт 
на Поликлиниката в Казан-
лък, която е търговско друже-
ство със 100 процента общин-
ско участие. „ Обследването 
на обекта е започнато преди 
две години и закъснението в 
рализирането на проекта не е 
на Общината. През 2017 годи-
на настъпиха промени по от-
ношение на правилата за тези 
европейски проекти”, каза 
Димитрова и поясни, че вече 
на Поликлиниката е направе-
но ново обследване, съгласно 
европейските изисквания. 
Проектът е одобрен, внесена 
е и техническата документа-
ция по него. Обектът ще бъде 
финансиран с безвъзмездна 
субсидия от 85 процента от 
стойността, на която е този 
ремонт – 907 хил.732 лв. 15 
процента от проекта ще бъде 
съфинансиран от Общината в 
размер на близо 136 хил.159 
лв. Проектът включва топло-
изолация на покрив, под и 
стени, подмяна на дограма и 

Д-р Стефка ДИМИТРОВА:

”Бюджет 2019 
е изключително 

социален, бюджет 
който е ориентиран 

към подкрепа на 
децата, възрастните 

и болните хора”

КАЗАХА

НЕ

подмяна на осветление в об-
щите части на Поликлиника-
та. Общата  продължителност 
на дейностите по проекта е 
планувана за близо 15 ме-
сеца. От близо 30 години на 
сградата не е правен ремонт.

За трета поредна година 
в Бюджета за 2019 година 
са предвидени средства за 
специализанти към МБАЛ 
„ Д-р Христо Стамболски” в 
Казанлък. „ Това е изключи-
телно важно, защото колеги-
те, които специализират и са 
подпомагани, се обвързват 
с петгодишен договор да ос-
танат на работа”, поясни д-р 
Димитрова.

За поредна година в бюдже-
та са предвидени и средства 
за подпомагане на семейства 
с репродуктивни проблеми 
за инвитро процедури. „ Това 
стана и държавна политика, 
което ще улесни още повече 
такива семейства”, каза д-р 
Димитрова и поясни, че през 
2019 година Община Казан-
лък ще реализира и значите-
лен брой социални проекти. 
Един от тях е ремонт на дет-
ска ясла „ Надежда” като за 
това от бюджета са заделени 
172 хил.лв., където ще бъде 
разкрита социална услуга за 
близо 30 деца и консултатив-
на помощ за около 60 деца. 
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Драгомир ПЕТКОВ 
/председател на Комисията 

по икономика, 
бюджет и финанси  

в Общинския съвет/:

Когато банкерите говорят:

”Най – важното, което 
ще се случи през 2019 го-
дина е промяната на ме-
тодиката за плащане на 
данък МПС, където се въ-
веждат два компонента – 
имуществен и екологичен, 
като Казанлък ще заложи 
най – ниските ставки оп-
ределени от законодателя. 
Ще продължи политика-
та за развитие на Инвес-
тиционната програма на 
Общината, която ще бъде 
увеличена с 1 млн.лв., като 
средствата ще бъдат раз-
делени пропорционално 
за Казанлък и населените 
места.”

Като равносметка за финан-
совата 2018 година Драгомир 
Петков поясни, че Бюджет 
2018 на Община Казанлък е 
продължил политиката на 
кмета и администрацията за 
дисциплинирано използване 
на бюджетните средства за 
2018 година. „ Тенденцията, 
която кметът наложи като 
концепция и продължи да се 
изпълнява и през 2018 година 
е, разходите да не надвиша-
ват размера на приходите. 
Затова и няма просрочени за-
дължения. Във всички сфери 
през изминалата година бе 
направено по нещо същест-
вено. В сферата на образова-
нието бих отличил ремонта 
на Срудно училище „ Екзарх 
Антим I” в рамките на бли-
зо 1 млн.лв. Продължена бе 
и тенденцията за цялостен 
ремонт на детските и учебни 
заведения, както и на яслите. 
Тази политика на кмета е ус-
певаема и тя ще продължи и 
през 2019 година, където ще 
бъде изцяло обновена детска 
градина „ Славейче”,” каза 
Петков.

Съществен момент през 
2018 година, според Петков, 
е одобрението, което получи 
Общината за безвъзмездно 
финансиране на ДКЦ – По-
ликлиника с близо 1 млн.лв. 
В Бюджет 2019 е заложено 
съфинансиране. Участието на 
Общината ще бъде около 180 
хил.лв.

През 2018 година под па-
тронажа на Николай Ибушев 
и със съдействието на кмета и 
председателя на Общинския 
съвет бяха събрани средства 
от частния бизнес в Казанлък 
в размер на 220 хил.лв., които 
бяха използвани за ремонт на 
сградата на Техническия ко-
леж. Драгомир Петков опре-
дели като съществен и факта, 
че не бе увеличена данъчната 

тежест за гражданите. По 
предложение на Общинска 
администрация Община Ка-
занлък има най – ниските 
ставки за местните данъ-
ци – данък МПС, данък за 
придобиване на имущество, 
туристически данък: „ Това 
ще продължи като политика 
на администрацията и през 
2019 година. Няма да има 
увеличение на данъчната те-
жест, защото и през 2019 го-
дина са предвидени средства 
приблизително 560 хил.лв., с 
които Общината финансира 
такса „ Битови отпадъци”.

Преходните остатъци за 
2019 година в делегираните 
от държавата дейности са 
около 2 млн.лв. и те са ос-
новно във функциите „ Об-
разование” , „ Здравеопазва-
не” и „ Сигурност”. Другият 
преходен остатък, който е в 
местни дейности в размер на 
4 млн. 200 хил.лв. „ Тук тряб-
ва да отбележим личната 
ангажираност на кмета, тъй 
като с Постановление на Ми-
нистерски съвет ни бе отпус-
ната сума в размер на 1 млн. 
750 хил.лв., която целево ще 
бъде изразходвана през 2019 
година за ремонт на пъти-
ща по населените места, за 
реконструкция на надлеза в 
Казанлък и за поддръжка и 
нови велоалеи”, поясни Пет-
ков.

Драгомир Петков каза 
също, че към 2018 година по 
счетоводните регистри на 
Община Казанлък са записа-
ни над 100 милиона активи, 
в това число сграден фонд, 
земи и трайни насаждения 
и горски фонд: „ Така че е 
недопустимо някои колеги 
съветници да твърдят, че Об-
щината е декапитализира-
на. Най – общо, политиката, 
която и в предходния и в се-
гашния мандат като концеп-
ция води кметът на Казанлък 
е последователна и се надя-
вам, че преходните остатъци 
за 2019 година в размер на 
близо 6 млн. лв. ще помог-
нат на второстепенни раз-
поредители на Общината да 
си изпълнят целите и анга-
жиментите. И това, което е 
най – съществено, че отново 
бюджет 2019 не предвижда 
увеличение на данъците за 
гражданите и бизнеса.”

МЪРМОРАНИ В 
МЪРМОРАНИЯ 
ОБСЪЖДАТ ...

Четете на стр. 10
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продължава от стр. 1

Мерки за енергийна 
ефективност ще бъдат 
внедрени в Здравната 
служба в Дунавци – топло-
изолация на покрив, под 
и стени, и изграждане на 
нова отоплителна система 
на стойност 102 хил.309 лв. 

В бюджета на община 
Казанлък са предвидени и 
средства за топъл обяд на 
хора в нужда на стойност 
83 хил.лв. Предвидени са 
средства за обзавеждане на 
Дом за стари хора N1. Ще 
бъде изграден и нов дом 
за стари хора с деменция и 
техните семейства. Ще бъ-
дат изградени два центъра 
– за грижи за деца с увреж-
дания и Дневен център за 
деца с увреждания, три 
центъра за подкрепа на 
деца с множество увреж-
дания. Ще бъде изграден 
и Дневен център за хора с 
деменция с капацитет 40 
потребители. Разработен 
и проект за създаването 
на Дом за временно нас-
таняване на лица със здра-
вословни проблеми, дока-
то се осъществи тяхното 
настаняване в домовете. „ 
Това е един изключително 
социален бюджет, който е 
ориентиран към подкре-
па на децата, възрастните 
и болните хора”, каза д-р 
Димитрова.

Другият атрактивен имот 
отдаден под наем е кафе 
„Зелено“, намиращо се в 
сградата на самото чита-
лище – също в абсолютния 
център на града. Тъй като 
наемът в централната град-
ска част по пазарни цени 
върви не по-малко от 1 000 
лева за такъв обект, изчис-
ленията за 8 години сочат 
сума от 96 000 лева.

Читалище „Искра“ има и 
имоти на улица „Дондуков“ 
14 – един апартамент и че-
тири помещения със собст-
вени санитарни възли. Те се 
намират в сграда ново стро-
ителство, в центъра на Ка-
занлък и са предадени във 
владение на читалището 
през 2010 година. Ако чита-
лището е било загрижено за 
собственото си финансово 
състояние и е отдавало тези 
5 помещения под наем през 
всичките 8 години – от 2010 
година досега, при минима-
лен месечен наем средно от 
300 лева, то би се получил 
приход за целия период от 
144 000 лева.

Общата приблизител-
на аритметика сочи, че от 
всичките си имоти читали-
ще „Искра“ би следвало да 
получи общо за 8 години 
около 720 000 лева.

Седмицата

„Предлагаме Бюджет на 
стабилна община, в която 
могат да се правят разумни 
политики като се предлагат 
разумни приходи и разум-
ни разходи. Бюджет 2019 
е във възможностите да 
реши тези политики.”, об-
общи Кметът на Казанлък.

Общата стойност на Бю-
джета за 2019 г. е на стойност 
58 618 958 лева или с над 8 
милиона лева повече от ми-
налогодишния. 

Целите, поставени за из-
пълнение от Общината са 
много и във всички сфери на 
дейност.  

Новият Бюджет продължа-
ва Общинските политики за 
подобряване на инфраструк-
турата в детските градини и 
училищата. След почти изця-
ло обновени училища и дет-
ски градини на територията 
на общината, през 2019г. са 
предвидени средства за ре-
конструкция на ОДЗ №17 и 
ОДК“Свети Иван Рилски“ в 
Казанлък. Ще се работи по об-
новяване на дворните прос-
транства и уредите за игра на 
деца от детските градини и 
ясли, ремонти на училищни-
те спортни салони.

Ремонт на сградата на 
най-голямото здравно за-
ведение за извънболнична 
помощ ДКЦ „Поликлиника 
Казанлък“ЕООД е сред при-
оритетите, с предвидени 907 
733 лв. по линия на Нацио-
налния доверителен екофонд 
и 15% съфинансиране от об-
щинския бюджет - 136 160 лв.

Извън задължителните 
промени по данък „МПС“, с 
минимални ставки за Казан-
лък, промени в данъците и 
таксите на казанлъчани няма 
да има  през 2019 година. За 
гражданите и юридическите 
лица промяната в Такса „Би-
тови отпадъци“ ще бъде по-
ета с дофинансиране от мест-
ни дейности в рамките на 549 
796 лв. заради повишените 
отчисления на тон отпадък, 
който през 2019г. ще бъде 57 
лева.

Повече средства са заде-
лени за ремонт на четвърто-
класната пътна мрежа и на 
тротоарите, както и възста-
новяване на съществуващи-
те велоалеи и изграждане на 
нови.

Предстои изграждането 
на нови междублокови прос-
транства и въвеждане на 
модерни екологични елект-
робуси по първи етап от про-
екта за „Интегриран градски 
транспорт”. 

Новият Бюджет предвижда 

Вместо коментар от седмицата
И ВЪПРЕКИ НЕСЪГЛАСИЕТО 

 НА СОЦИАЛИСТИТЕ

КОЙТО Е НАЙ-ГОЛЕМИЯ В 
ДОСЕГАШНАТА МУ ИСТОРИЯ

КАЗАНЛЪК  ВЕЧЕ  
ИМА СВОЯ 
БЮДЖЕТ2019

завишен контрол за спаз-
ване на обществения ред в 
източната част на града. Ще 
бъде изградено видео на-
блюдение на източната част 
на града. За подобряване на 
контрола от страна на об-
щинската администрация за 
спазването на общинските 
наредби е предвидено раз-
криването на 5 щатни работ-
ни места.

По думите на кмета на об-
щина Казанлък Галина Стоя-
нова, „С тазгодишния Бю-
джет на Община Казанлък си 
поставяме за цел още по-до-
брото стопанисване на об-
щинската собственост, така 
че тя да носи дълготрайни 
приходи и да има социална 
полза за жителите.”.

Като атрактивен туристи-
чески продукт Община Ка-
занлък ще работи за привли-
чане на европейски средства 
и реализация на проекта 
„Света на траките”, който 
обединява културно-исто-
рическото наследство на 
Долината на розите и на тра-
кийските царе.

През 2019г. предстои реа-
лизацията на няколко соци-
ални проекта, най-големият 
сред които е  изграждането 
на единствения по рода си 
в региона Дневен център за 
хора с деменция.

Общинските съветници 
гласуваха повишаване на 
доходите в различни сфери 
на общинските дейности. С 
10% средно ще бъдат увели-
чени заплатите в Общинска 
администрация, общинско-
то предприятие „КД и ПИС“, 
5-те звена към Общинската 
администрация се включват 
и културните институти, со-
циалните дейности – „Дома-
шен социален патронаж“.

Галина Стоянова отбеляза, 
че Община Казанлък никога 
не е завършвала с толкова 
голям преходен остатък от 
местни дейности. „Преход-
ният остатък на Община 
Казанлък в местни дейности 
от 2018 година е над 4 млн. 
лева, в това число, отпусна-
тите с Постановление на Ми-
нистерски съвет 1 750 000лв. 
за Казанлък, преходния ос-
татък от държавна дейност е 
над 2 милиона лева.”, посочи 
Стоянова.

„Предлагаме Бюджет на 
стабилна община, в която 
могат да се правят разумни 
политики като се предлагат 
разумни приходи и разумни 
разходи. Бюджет 2019 е във 
възможностите да реши тези 
политики.”, обобщи Кметът 
на Казанлък.

Първо съвместно засе-
дание на фирмите от от-
бранителната индустрия 
на България, членуващи 
в  Сдружението на българ-
ската отбранителна индус-
трия /СБОИ/ и синдикати-
те, се проведе в Казанлък.

Форум в този формат е без 
аналог до момента, заяви 
академик Стефан Воденича-
ров, един от съпредседатели-
те на Сдружението .

Участниците в  разширено-
то заседание обсъдиха акту-
ални въпроси на българската 
отбранителна индустрия, 
бъдещето на отбранителната 
индустрия, свързани с кадро-
вото обезпечаване  с нужни-
те специалисти, социалната  
политика, партньорството 
с държавата, синдикатите и 
други.

ОРЪЖЕЙНИТЕ БОСОВЕ
НА БЪЛГАРИЯ ПРИПОЗНАХА КАЗАНЛЪК

Фирмите от Сдружението на българ-
ската отбранителна индустрия /СБОИ/ и 
синдикатите искат среща с министрите 

на отбраната и икономиката
Изразена бе тревога от от-

ношението на държавата към 
българския ВПК и неговото 
привличане в реализацията 
на проектите, свързани с мо-
дернизацията на българската 
армия.

Участващите в срещата 
взеха решение да бъде отпра-
вено Писмо – покана до ми-
нистрите на отбраната и на 
икономиката  на Република 
България Красимир Карака-
чанов и Емил Караниколов,  
за провеждането на съвмест-
на среща с фирмите от бъл-

гарския ВПК ,членуващи  в 
СБОИ  и ръководителите на 
синдикатите, на която среща 
да се обсъдят въпросите за 
отношението на държавата 
към българските фирми от 
отбранителната индустрия 
и  мястото им в модерниза-
цията на българската армия и 
обезпечаването на отрасъла с 
нужните кадри.

 На форума в Казанлък 
бе изразена и тревогата на 
синдикалните организации 
в „Дунарит“ АД  – Русе, във 
връзка с натиска  на държа-

вата спрямо предприятието и 
намалените поръчки и растя-
щата тревога на работещите, 
вследствие на това.

 Сдружението на фирми-
те от българската отбрани-
телната индустрия /СБОИ/ е 
създадено преди 14 години 
като законосъобразен форум 
и единен глас за обмен на 
идеи между държавните ор-
гани и индустрията за реша-
ване на проблеми, свързани 
с отбранителната индустрия, 
с отбраната и сигурността 
на Република България, за 
постигане на устойчиво раз-
витие на отрасъла.

Към момента в 15-те фир-
ми,  членуващи в СБОИ,  пря-
ко или косвено са заети над 20 
хиляди души или около 70 хи-
ляди човека със семействата.  

Д-р Стефка ДИМИТРОВА: Драгомир ПЕТКОВ:
”Бюджет 2019 

е изключително 
социален, бюджет 

който е ориентиран 
към подкрепа на 

децата, възрастните 
и болните хора”

”Най – важното, 
което ще се случи 

през 2019 година е 
промяната на мето-

диката за плащане 
на данък МПС

Областите /окръзите/ с 
центрове Стара Загора и Га-
брово  десетилетия  водиха 
спорове към кой от тях да 
е  връх „Свети Никола“. Но 
когато върхът бе прекръс-
тен и народът недоволства-
ше от това, управниците в 
тези градове угоднически 
си мълчаха. Тази неправда 
обаче като жива жарава не 
загасва сред хората  и през 
последните десетина година 
се поде инициативата да се 
възкреси името „Свети Ни-
кола“ на този свят връх во 
веки.

На този патриотичен дълг се 
посвети и нашият съгражданин 
историкът Петко Петков – про-
фесор във Великотърновския 
университет. Вдъхновен от на-
родните предания на предиш-
ни поколения, поема тежкия 
кръст да докаже антентичното 
име на върха -“Свети Никола“. 
Извършва задълбочена изсле-
дователска дейност от много 
извори за историята на върхо-
вете  „Свети Никола“ и Шипка  
в Шипченския проход. В ре-
зултат на това, през миналата  
2018 г. излезе неговата родолю-
бива творба „Книга за върхо-
вете „Свети Никола“ и Шипка“ 
- безценен бисер на духовната 
ни съкровищница.

Но, както често се получава в 
България, така и в този случай 
се явиха хора, които да оспор-
ват доброто дело. Като гарвани 
гракнаха срещу автора и него-
вите последователи. Вместо да 
се гордеят с нашия съгражда-
нин, демонстрираха злоба и 
завист. За мене тези хора са не-
просветени родоотстъпници и 
духовни безличия.   С редовете 
по-долу ще обясня защо мисля 
така.

Аз съм 90-годишна старица 
и от много далечни времена 
нося истината и паметта за 
кръвната спойка между народа 
и светеца, на който е кръстен 
върхът, където е паметникът 
на свободата. В родното ми 
с. Енина и в близките села, в 
иконостаса на всеки дом се 
палеше кандилце пред икона 
на Свети Никола. Пред него се 
кръстихме сутрин и вечер за 
здраве и сполука и тръгнех-
ме ли за работа по нивите се 
сторваше кръст с думите „Бог 
и Свети Никола пред нас“. След 
приключването на всяка сезон-
на работа, младежта от цялото 
ни село поемаше знаете ли на-
къде? Към връх „ Свети Никола“ 
и там преспиваха срещу неде-
ля. Като поотраснах и аз ходех 
там с брат ми. Много се радвах, 

че пълзейки по пътечките към 
върха се събирахме с други гру-
пи от селата Долно, Средно и 
Горно Изворово, Крън, Хаджи-
димитрово и др.

Когато се омъжих, от 1950 
г. заживях в селото на съпруга 
ми – Шейново. Шейновци има-
ха върха като свой дом. Често 
в селото се чуваше: „ Идвам от 
„Свети Никола“, “Отивам на  
Свети Никола“, „Връщам се от 
„Свети Никола“.

А когато  през 1951 г. върхът 
бе прекръстен на „Столетов“ се 
бяхме събрали в клуба на село-
то и приказката между хората 
бе „Горе, както  искат да си го 
кръщават, но за нас си е „Свети 
Никола“. Той, Господ Бог си го е 
отредил как да се казва.“

Продължи традицията хо-
рата в неделя да се качват на 
върха. Ние със съпруга ми пое-
махме в ранните утрини и като 
всички хора носехме букети 
градински цветя да окичва-
ме паметниците. На върха се 
изпълняваха и много обреди, 
чествания на именни дни, 
годежи. Шипкалии, които се 
чувстваха като собственици на 
тези места, често сме ги свар-
вали там да си правят репети-
ции на пиеси, подготвяни през 
топлите сезони за изпълнение 
около Нова година.

На вълнуващите тържества  
през август идваха хиляди хора 
от цяла България. Едни рецити-
раха, други пееха.... Габровци с 
техния хумор често подбиваха 
шипченци  за  самочувствието 
им на „господари“ на върха. 
Мъже  подемаха чинтуловите 
патриотични песни. Цялото 
стълпотворение, с името на 
Свети Никола подемаше бъл-
гарски хора и ръченици, много 
пъти с акордеонен акомпани-
мент на моя съпруг. Нежната 
мелодия на „Хубава си моя 
горо“ се носеше по върхове и 
долове към залез. Всички пра-
веха това с мисъл за победните 
боеве на българските опъл-
ченци и руските войници през 
1877 г., вдъхновявани и покро-
вителствани от Свети Никола, 
който за нас живеещите в Ка-
занлъшко бе Богоравен. Наро-
дът ни преди да бъде подложен 
на атеистична обработка си го 
имаше за свой покровител и 
небесен защитник.

Като човек, който помни 
тези неща, жадувам да се вър-
не името на върха и от сърце 
подкрепям исканията за това, 
а пред делото на проф. Петков 
дълбоко се покланям.

05.02.2019 год.
РАДА ВЛАДИМИРОВА ,

учител – пенсионер

С БОГ и Свети Никола пред нас
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Българинът и Властта

ОСТАВКА-А-А!

ИМА ЛИ БЪЛГАРИНЪТ 
ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА 

И ЩО Е ТОВА ?

Шумно рекламирания протест срещу каруци-
те събра десетина човека от, които половината 
бяха журналисти от ”световно известни” медии 
.

По късно през деня нови протести с основно 
искане ОСТАВКА на г-жа Галина Стоянова/кмет/ 
и г-жа Даниела Коева/заместник кмет/ на Общи-
на Казанлък, организиран от Боряна Алексиева, 
отново премина вяло. Малцината, които проя-
виха някакъв интерес не разбраха за какво точ-
но става въпрос и каква е точната причина за 
исканите оставки. В обръщение към медиите, 
г-жа Алексиева заявява: ”Надявам се да отрази-
те протестите според възможностите си”.

 Ние отразихме това, което видяхме.

Изобщо хората са тол-
кова различни едни от 
други, че е невъзможно 
да открием двама напъл-
но еднакви човеци. Дори 
близнаците се различа-
ват по характер.

Човекът (говоря за масата 
хора) иска просто да бъде 
оставен на мира, да си живее 
живота. Да си върши работа-
та, да си получава заплатата 
и да се забавлява. Това се от-
нася до болшинството хора.

В една нормална държа-
ва, където материалните 
нужди на хората са осигу-
рено, те (хората_ се отнасят 
с толерантност и либерали-
зъм, един към друг. дори са 
склонни да дадат някой до-
лар на нуждаещите се.

как е положението в Бъл-
гария, обаче? За да отгово-
рим на този въпрос трябва 
да засегнем исторически, 
властови и следващите от 
това междуличностни отно-
шения.

Българинът винаги е гле-
дал на властта с недоверие, 
омраза и завист. А това е 
така понеже властта се е от-
насяла към него като стадо, 
което чисто и просто трябва 
да се стриже и нищо повече.

У българина липсва вся-
каква политическа култура, 
да не говорим за убеждение 
към политиката.

Българинът е абсолютен 
нихилист, по отношение на 
политиката.

В същото време обаче, по-
неже от тези които заемат 

някакъв пост, зависят доста 
неща, българинът се отнася 
към тях с открито подмаз-
вачество, кокетничество и 
сервилност. Осъзнаването 
на факта, че да бъдеш на 
власт означава много, води 
до това, че българинът гледа 
да има добри, даже приятел-
ски отношения с „тези горе”. 
А върхът в удоволствието на 
българина идва тогава когато 
този гори е свой човек. Неза-
висимо какъв – роднина, при-
ятел, комшия, съгражданин 
или какъвто и там да е. От тук 
идва и маниакалната надпре-
вара, да „вкараш” свой човек 
във властта.

О-о-о тогава, всички про-
блеми са ти решени!

За каква политическа кул-
тура говорим тук? Дори само-
то задаване на този въпрос е 
абсурдно.

Че те хората в провинция-
та да не говорим за селата не 
знаят какво значи ляво и дяс-
но в политиката.

Много бързо обаче намират 
„връзка” с тези „горе”, кога-
то трябва да си решат даден 
проблем.

В такъв случай ситуациите 
са абсурдни и направо ко-
мични.

Ако нямат директна „връз-
ка” с „тези горе”, българите 
намират приятели, които 
пък имат приятели, които са 
близки с „тези горе”.

Смешно, абсурдно и неле-
по!

И забележете, че в Бълга-
рия, това е се приема в реда 
на нещата. То е нормално. 

Защо?
Защото от турското робство 

насам плюс 130 години от 
тъй-наречената свобода, 
всички политически режими, 
всички партии са си играли 
на партизанщина в полити-
ката и никой реално не се е 
интересувал от проблемите в 
обществото като цяло, да не 
говорим за уважение към ли-
чността и зачитане правата 
на човека.

Каква личност?
Какви права?
Отношенията между бълга-

ринът и властта дава своето 
отражение върху отношения-
та между самите хора вътре в 
обществото.

Аз не мога да забравя един 
случай, когато собственикът 
на едно малко магазинче се 
отнасяше с такава надмен-
ност, такова пренебрежение и 
арогантност към своите кли-
енти, че просто нямам думи.

Значи тук става дума, за 
психология на цял един на-
род, който достатъчно дълго е 
„трениран” в завист, подлост, 
лицемерие и отмъстителност 
, на хората в него, един към 
друг. Спомням си и за едни 
други думи, казани от човек, 
който кандидатстваше за 
работа в някакво предприя-
тие. Проблемът беше в това, 
че мястото бе едно, а имаше 
няколко кандидати за него и 
тогава той каза:

„Зад него стоят хора, ама 
зад мене стоят хора!” просто 
и ясно!

Аз си мисля, че в края на 
краищата икономиката може 

да се оправи. И селското сто-
панство може да се оправи. 
обаче характерът, мантали-
тетът на българина не знам 
как ще се оправи. Особено 
този арогантен просташки 
манталитет в провинцията. 
Не знам!

Ами обърнете внимание 
как хората общуват един с 
друг. Първо внимателно се 
подпитват, изпитват се зна-
чими един друг – кой какъв 
е, кого познават, къде работи 
и в същото време двамата се 
гледат с толкова хитри, лука-
ви погледи, че чак очите им 
светят.

Откъде идва това?
Първо от това, дали чо-

векът срещу теб ще има ня-
каква полза за теб самият. И 
ако има, ти гледаш да му се 
харесаш, да му угодиш и т.н.т. 
Ако пък не – прав му път! 
В най-добрия случай всич-
ко завършва на едно средно 
положение, когато двамата 
опират до ключалките и ги 
„раздуват”, до без край.

И накрая ще завърша с 
думите на един друг, който 
сподели. по точно се хвалеше. 
Той каза:

„- Аз съм възпитавал синът 
си, да бъде нахален, така че 
нищо да не го спре!”

Значи всичко опира до въз-
питанието и аз съм сигурен, 
че повечето българи така въз-
питават децата си, че да бъдат 
точно: нахални до арогантни, 
и в същото време да умеят да 
„четкат” тези отгоре, така че 
в крайна сметка „Нищо да не 
им се опре”!

Стефан ТОТЕВ:
”Ясно е, че в 

едно общество 
всеки човек е 
различен от останалите.”

Иносказателно за Оставките

То е вечно недоволно от 
всичко и не крие това.

Тежко му е да живее, за-
щото всичко е против него: 
в работата – само глупаци, 
приятелите му са някакви 
нескопосаници, другият в се-
мейството му не умее нищо и 
готви ужасно, лошо се облича 
и изобщо всичко прави не 
както трябва.

В случай, че подобен мър-
морко е ваш колега или шеф, 
което е още по-лошо, може 
със сигурност да се каже, че 
не ви е провървяло.

Причина за мърморенето 
често се явява неудовлетво-
реност от собствения живот и 
завист към другите хора.

Мърморенето е косвена 
агресия, която се излива във 
вид на необоснована и дреб-
нава критика към другите 
хора.

На пръв поглед не се виж-
дат никакви обективни при-
чини за недоволство.

Човек често може да бъде 
неудовлетворен дори и да 
има привидно успех, навяр-
но защото успехът просто не 
е този, които би искал или 
най-малкото – не е този, за 
който е мечтал.

То често пъти несъзнателно 
критикува тези, които оли-
цетворяват според него това, 
към което само се е стремяло, 
но не го е достигнало по една 
или друга причина.

Дразнители могат да бъ-
дат не само колеги или при-

МЪРМОРАНИ В 
МЪРМОРАНИЯ 
ОБСЪЖДАТ 
МЪРМОМАНИЯТА СИ

Защо ли все другите са 
ни виновни за всичко, а 
ние все сме потърпевши?

Нация от хленчещи та-
рикати ли сме, или свест-
ни хора?

„Кой, кой да ни каже?“ 
– както се пее в една пе-
сен на Васил Найденов.

Можем ли поне донякъ-
де да уточним, как стоят 
нещата в действител-
ност?

Ами да опитаме!
И за да няма злоупотре-

ба с полове, и за да бъда 
докрай толерантен, кол-
кото и да не ми се иска, 
ще ползвам средния род, 
защото Мърморенето 
няма пол.

ятели – То може да завижда 
на собствената си половин-
ка, смятайки я за по-добра, 
по-успяла, по-красива. То 
подсъзнателно се страхува, 
че не е достоен за нея, че тя 
може да го остави. Критику-
вайки постоянно половинка-
та си, То й внушава чувство 
за вина, намалява нейната 
самооценка, като с това по-
вишава собствената си.

Мърморкото може да бъде 
такъв и защото не го устройва 
личният му живот.

Или го устройва, но по ня-
какви причини на него му се 
струва, че неговата половин-
ка не се харесва на неговите 
приятели и колеги – по социа-
лен статус тя стои по-ниско, 
не е достатъчно образована 
и красива и т.н.,в сравнение с 
половинките на другите.

Тогава То започва да мър-
мори, да критикува половин-
ката си всеки път при среща с 
приятелите.

Критиките,мърморенето, 
скандалите може да имат за 
цел То да получи нужното 
внимание, защото Ние усво-
яваме простите битови ма-
нипулации още от детството. 
Колкото настойчиво плаче 
детето, толкова по-бързо то 
получава вниманието на ро-
дителите си. Когато то е в до-
бро настроение и е спокойно, 
възрастните предпочитат да 
се занимават със своята рабо-
та, а когато То плаче, всички 
бягат към него, изоставяйки 
започнатото.

Освен циничната битова 
манипулация, имаща за цел 
да се получи желаното с по-
мощта на натрапване на чув-
ството на вина, мърморенето 
може да бъде и съвсем искрен 
призив за помощ.

В случай,че тя не Му даде 
необходимото внимание, 
нежност и грижа, които са му 
необходими, То ще се опита 
да ги получи с помощта на 

мърморенето и критиката.
Така че дори ако вашите 

отношение са прекрасни, не 
забравяйте да Му напомня-
те за неговите достойнства 
и за това, че вие го цените и 
обичате. Иначе То, също като 
детето, ще изисква внимание 
с не особено приятни методи:

- Защо светят лампите?
- Прозорецът пак е отво-

рен…
- Не се научи да заключваш 

два пъти вратата.
- Омръзна ми да ходя след 

теб за всяка дреболия…
Подобни забележки пре-

следват и двамата всеки ден 
и всичко това е поради оня 
Мърморко или Мърмора-
на в Семейството, които за 
по-кратко нарекох То още в 
началото.

Тази категория страда от 
повишена тревожност: по 10 
пъти Той или Тя проверява 
заключена ли е вратата, за-
гасени ли са лампите и елек-
троуредите . Безпокои се за 
всичко, от всичко се страхува, 
не се доверява на никого. По 
същество този хипер контрол 
и мърморене прикриват стра-
ха от живота.

Мърморейки, То получава 
Успокоение.

Защото това е Голямата 
Скука в отношенията.

А Мърморенето е тревож-
ния сигнал, че в отношенията 
вече нещо куца: нямате вече 
общи интереси, наскучали 
сте се един от друг и явно 
Мърморенето се превръща в 
единствената форма за при-
вличане на вниманието.

Или вие поне си мислите 
така.

Критикувайки постоянно, 
заяждайки се, То явно търси 
начин за диалог и получаване 
на емоции, особено ако това 
завършва със скандал.

Ако вие не можете напра-
во да поговорите за вашите 
отношения, то ще търсите 
именно такива начини за из-
разяване на недоволството и 
неудовлетвореността от сло-
жилата се ситуация.

Какво да се прави? Мъж – 
Мърморко, или жена Мърмо-
рана…

Ами има една приказка: 
„Ако То не забелязва до-
стойнствата на половинката 
си, тях задължително ще се 
намери кой да ги забележи.“

Искаме да работим, но 
само при условие,че:

1. Много да не се трудим, 
особено пък физически.

2. Да получаваме повече, 
отколкото сме заработили.

3. Да имаме привилегии, 
съобразно работата си.

4. Да имаме дълъг отпуск; 
да можем да откраднем 
нещо от работата си.

5. Да имаме подчинени, 
или да нямаме началници; 
да не спазваме стриктно ра-
ботното време.

6. Да съчетаваме работата 
с някои забавления като кар-
ти, пиене, цигари или свалка 
с отсрещния пол.

7. Да свършим и някаква 
лична работа – естествено 
с държавни или фирмени 
средства и материали, за 
предпочитане е в работно 
време, естествено.

8. И накрая да можем да 
кажем: „Бах ти работата! Да 
не съм женен за нея!“ – и да 
си бием камшика на борсата 
за безработни.

Искаме да сме граждани 
на стабилна правова държа-
ва, но само при определени 
условия, които на нас ни из-
насят, което ще рече:

1. Нашите роднини, близ-
ки и познати да са управля-
ващи.

2. Ние да сме шефове от 
местно или национално зна-
чение.

2. Да не спазваме закони-
те, но другите да ги спазват 
стриктно.

4. Да не ни наказват, кога-
то сме прегрешили.

5. Да прекараме другите, 
без да ни накажат и дори 
разберат.

6. Да ни хвалят и славят, 
‘щото много ни се харесва, а 
не заради заслуги

7. И накрая да можем да 
кажем: „Бах ти държавата! 
Да не съм женен за нея!“ – и 
да си бием камшика в Евро-
па или по света, където жи-
веем и работим истински,но 

се държим и ни плащат при-
лично.

Това искаме, пък какво да-
ваме е отделен въпрос…

Искаме да имаме семей-
ство и деца, но ако има 
как:

1. Да не се женим, но докато 
сме заедно с половинката си, 
да можем да ошетаме поне 
стотина обекта от отсрещни-
ят пол, без да се разбере.

2. Да не се грижим много за 
половинката и децата си.

3. Те да се грижат много за 
нас.

4. Да не сме отговорни пред 
никой и нищо.

5. Половинката и децата ни 
да са отговорни, ако сме бо-
лни, в лошо настроение или 
просто безпарични.

6. Да получаваме повече, 
отколкото даваме.

7. И накрая да можем да ка-
жем: – „Бах ти жената! И да 
съм женен, колко му е да се 
разведа! Жени колкото щеш!“ 
– и да си бием камшика, с по-
следнато забито гадже.

Всъщност това са само част 
от детайлите, оформящи но-
вата Българска Народопсихо-
логия, с която Иван Хаджий-
ски няма нищо общо.

Гарантирам!
Вярно е, че има още много 

нюанси и отенъци, в неизми-
тата ни Балканска физионо-
мия, но тях оставям на всеки 
индивидуално, сам да си ги 
признае!

Защото в България живеят 
най-недоволните граждани 
на Европа – поне така ни уве-
ряват глобалните проучвания 
на различни оторизирани от 
ЕС институции.

Българите са най-неудо-
влетворени от жизнения си 
стандарт и от живота си като 
цяло сред гражданите на ЕС, 
показаха данните от редов-
ното Европейско социално 
изследване (ESS), което следи 
настроенията на континента.

ХАЙДЕ НАЙ-ПОСЛЕ ДА 
СИ ПРИЗНАЕМ ИСТИНАТА!

Данаил ПАРНАРОВ:



Брой 54 Петък, 8 февруари 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 944 ОС_2520
I. Приема на първо четене Бюджет и Инвестиционна програ-

ма на Община Казанлък за 2019 година, както следва:
1. По приходите в размер на 58 618 958 лева , съгласно При-

ложение №1:
1.1. За делегираните от държавата дейности – общо приходи 

в размер на 34 605 737  лева, в т.ч.
1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейнос-

ти в размер на 32 427 394 лева.
1.1.2. Преходен остатък от 2018 година в размер на 1 999 212 

лева;
1.1.3. Преходен остатък от 2018 година във валута в размер 

на 192 857 лева.
1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки 

с ЕС в размер на (-)13 726 лева;
1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 24 013 

221 лева, в т.ч.:
1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение 

№2, в размер на 15 972 768 лева, в т.ч.:
1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 4 867 500 лева;
1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 10 312 095 лева;
1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер 

на 793 173 лева.
1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от 

ЦБ в размер на 3 952 800 лева и средства за зимно поддържане 
и снегопочистване на общински пътища 154 800 лева;

1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер 
на 1 013 500 лева;

1.2.4.Трансфери между бюджети в размер на (-) 59 600 лева;
1.2.5. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 2 155 

141 лева;
1.2.6.Временни безлихвени заеми(нето) в размер на (-) 9 133 

лева;
1.2.7.Заеми от банки и други лица в страната в размер на (+) 

767 419 лева;
1.2.8.Друго финансиране в размер на 150 834 лева;
1.2.9.Преходен остатък от 2018 година в размер на  4 224 974 

лева.
2. По разходите в размер на 58 618 958  лева, както следва:
2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  

в размер на 34 605 737 лева, разпределени по функции и  дей-
ности,  съгласно Приложение №3;

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 24 013 
221 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер на 21 706 788 лева, раз-
пределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно При-
ложение №4 ;

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собст-
вените приходи и от изравнителната субсидия, на делеги-
раните от държавата дейности в размер на 2 306 433 лева, 
разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно 
Приложение №5.

3. Приема Плана за 2019 година по бюджетните взаимоотно-
шения, временните безлихвени заеми и финансирането, както 
следва:

3.1. Трансфери:
3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 

5 121 100 лева;
3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставе-

ни трансфери (-), както следва (-) 59 600 лева:
Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 от 

ЗУО (-) 21 600 лева;
Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64 от 

ЗУО (-) 855 000 лева;
Трансфери възстановени от РИОСВ чрез Община Стара За-

гора във връзка с разходи по сепарация на отпадъците – (+) 
935 000 лева;

Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната 
политика по проект „Красива България“ за обект Внедряване 
на мерки за енергийна ефективност  на ДГ №17 ”Славейче” ( 
–) 118 000 лева.

3.1.3. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Ев-
ропейския съюз (-) 2 155 141 лева:

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 9 133 лева, в т.ч.:
3.2.1. Предоставени Временни безлихвени заеми (-) 1 740 

000 лева, в. т.ч:
По ОПРР Изграждане на дневен център за подкрепа на лица 

с различи форми на деменция и техните семейства - 10 000 
лева;

По проект на ОПРР, „Интегриран градски транспорт“ – 1 550 
000 лева;

По ОПРР, Развитие на услуги за деинституционализация на 
грижите за деца – 165 000 лева;

По ОПНОИР Дъга на толерантност – 15 000 лева;
3.2.2.  Възстановени Временни безлихвени заеми (+) 1 730 

867 лева, в. т.ч:
по ОПРР, „Градска среда на гр. Казанлък“ – 378 081 лева;
по ОПРР, Образователна инфраструктура в Община Казан-

лък – 1 187 786 лева;
по ОПРР, Развитие на услуги за деинституционализация на 

грижите за деца – 165 000 лева;
3.3. Заеми от банки и други лица в страната  (+) 767 419 лева, 

в т.ч.:
3.3.1.  Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната 

(-)800 001 лева;
3.3.2.  Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в 

страната – Фонд ФЛАГ и Фонд „ЕЕВИ“  (-) 1 598 580 лева;
3.3.3.  Получени дългосрочни заеми от други лица в страната 

– (+) 3 166 000 лева - за финансиране по проект ОПРР „Инте-
гриран градски транспорт“ от Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 1 550 000 
лева и за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките” от 
Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в 
размер на 1 616 000 лева.

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2018 
година:

за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложе-
ние №6;

за местни дейности, съгласно Приложение №7.
 5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за пе-

риода 2019-2021 година, съгласно Приложение №8.
6. Утвърждава План–график за размера и сроковете за раз-

плащане  на просрочените задължения от 2018 година, които 
ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година, съгласно При-
ложение №9.

7. Определя размера на просрочените вземания, които се 
предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер 
на 75 000 лева.

8. Съгласно чл. 94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, 
утвърждава: 

8.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на 
общината  в размер до 36 799 164 лева, като наличните в края 
на годината не могат да надвишават 6 899 843,40  лева.     

8.2. Максимален размер на новите ангажименти за разходи, 
които могат да бъдат поети през годината в размер до 41 399 
060 лева, като наличните към края на годината поети ангажи-
менти за разходи не могат да надвишават 22 99 478 лева.

Решения - Об.С.
от 28.01.2019

 9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински 
дълг през 2019 година в размер на 3 166 000 лева и максима-
лен размер на общинския дълг към 31.12.2019 година (чл. 39 от 
ЗПФ) -  3 899 334  лева.

10. Утвърждава разходи за 2019 година в размер на 270 000 
лева, разпределени по кметства, съгласно Приложение №10.

В рамките на утвърдените средства са включени 2000 лева за 
празник на населеното място и 600 лева за зимно почистване 
на улиците и площадите на населените места. Средствата се 
изразходват на база утвърдена  план-сметка.

 11. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата 
на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, съгласно Приложение № 11.

12. Утвърждава Списък на разпоредителите с бюджет от по-
ниска степен за 2019 година, съгласно  Приложение №12.

13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък 
за 2019 година в размер на 6 938 412 лева, съгласно Приложе-
ние №13.

14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата суб-
сидия за капиталови разходи, определена със Закона за дър-
жавния бюджет за 2019 година, по обекти за строителство и 
основен ремонт, за придобиване на материални и нематери-
ални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни рабо-
ти, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за 
капиталови разходи, съгласно Приложение №14.

15. Утвърждава Разчет за разпределението на средства-
та от приходи от сделки за разпореждане с имоти, общинска 
собственост и приватизация по обекти  за финансиране на из-
граждането, за основен и текущ ремонт на социална и техни-
ческа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани за-
еми за финансиране на проекти на социалната и техническата 
инфраструктура, съгласно Приложение №15.

16. Утвърждава Календар (културен, туристически и меж-
дународен) на Община Казанлък за 2019 година и средства в 
размер на 238 000 лева за реализирането му, съгласно Прило-
жение №16.

17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 
2019 година и средства в размер на 36 500 лева за реализира-
нето му и разходи в размер на 180 000 лева за подпомагане 
дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредба-
та за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат 
разпределени от комисия, определена със Заповед на Кмета на 
Община Казанлък и с участието на представители на Общин-
ски съвет Казанлък, съгласно Приложение №17.

18. Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионе-
ра, инвалида и други  в размер на 39 890 лева и Календар на 
общински инициативи за хора в неравностойно положение  и 
средства за реализирането му в размер на 3 500 лева и кален-
дар за социални инициативи в размер на 3 500 лева, съгласно 
Приложение №18.

19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 
2019 година и средства в размер на 30 000 лева, съгласно При-
ложение №19.

20. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за 
средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21.

21. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с 
бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение 
№22.

22. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети 
на културните институти в Община Казанлък, съгласно При-
ложение №23:

Исторически музей „ Искра“;
ЛХМ „Чудомир“;
Художествена галерия Казанлък;
Посетителски център „Музей на фотографията и съвремен-

ните аудиовизуални изкуства“;
Общинска библиотека „Искра“;
Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 
 23. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител 

с бюджет „Функция Здравеопазване“, съгласно Приложение 
№24.

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с 
бюджет „Функция Образование“, съгласно Приложение №25.

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с 
бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален 
патронаж“, съгласно Приложение №26.

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с 
бюджет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число 
дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с 
бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и под-
дръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28.

28. Дава право на делегиран бюджет на Общински детски 
градини на територията на Община Казанлък, за средствата, 
определени съгласно формула на база на утвърден Единен раз-
ходен стандарт за издръжка на децата в детските градини.

29. Утвърждава разходи в размер на 23 670 лева за плащане 
на членски внос за участие в неправителствени организации 
за 2019 година – Национално сдружение на общините в Репу-
блика България, Националната асоциация на председатели на 
общински съвети в Република България, Националната асоци-
ация на секретарите на Общини в Република България и СНЦ 
„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“.

30. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Об-
ществения посредник за 2019 година  в размер на 33 600 лева.

31. Определя следните лимити за разходи през 2019 година:
Средствата за социално-битово и културно обслужване на 

персонала  в размер до 3 на сто от плановите разходи за запла-
ти на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия 
размер на средствата са включени и приспадащите се суми за 
данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Лимит за представителни разходи, съгласно чл. 90, ал. 1 и 
ал. 2 от Закона за държавния бюджет за 2019 г., както следва:

Представителни разходи за кмет на Община Казанлък  – 20 
190 лева;

Представителни разходи за  Общински съвет Казанлък – 10 
095 лева.

 32. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна 
кухня“, да се предоставя от ОП “Кухня – майка, в т.ч. дейност 
Детска Млечна Кухня“, при минимален норматив от   десет 
деца, ползващи услугата.

33. Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение 
на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.

34. Разходи за помощи за погребения за следните катего-
рии лица, починали и погребани на територията на Община 
Казанлък:

34.1. Самотни лица, без близки и роднини;
34.2. Бездомни;
34.3. Безпризорни лица;
34.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално 

подпомагане;
           Разходите  за помощи по т.34 са в размер на 170 лева 

без ДДС  за следните услуги: 
Некролог 5 броя                              3 лв.
Ковчег и надгробен знак                100 лв.
Превоз на покойника                      27 лв.  
Изкопаване и заравяне на гроб      40 лв.

допълнително за транспорт до друго населено място – 1 лв/
км.

 35. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 10 
000 лева, които се разпределят за следните случаи:   

Еднократна помощ за лечение на служители от бюджетната 
сфера в особено тежко здравословно състояние в размер до 400 
лв.;

Еднократна помощ за граждани, в чиито случаи НЗОК не 
поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изслед-
вания или пълния размер на медикаментозното лечение, в 
размер до 400 лв.;

Еднократна помощ при особено тежки или извънредни си-
туации в размер до 400 лева;

Право на подпомагане  по т. 35 се ползва веднъж на 3 /три/ 
години.

 36. Утвърждава средства в размер на 10 000 лева за фонд за 
семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират 
от Държавата.

37. Утвърждава средства в размер на 15 000 лева  за  подпо-
магане на млади лекари, работещи в медицински заведения 
на територията на Община Казанлък за включване в обучение 
за медицинска специалност.

38. На основание чл. 282, ал. 21, т. 3, във връзка с чл. 294, т. 
2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за 
училища с общ брой под осемдесет ученика.

39. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извършва 
компенсирани промени, както следва:

39.1. В частта за делегираните от държавата дейности - меж-
ду утвърдените показатели за разходите в рамките на една 
дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 
при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните 
от държавата дейности и няма просрочени задължения в съот-
ветната делегирана дейност;

39.2. В частта за местните дейности - между утвърдените 
разходи в рамките на една дейност или от една дейност в дру-
га, без да изменя общия размер на разходите;

39.3. В изпълнение на правомощията си по  предходните 
точки  Кметът издава заповеди;

39.4. Кметът извършва съответните промени по бюджета на 
общината, включително по бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсира-
ните промени.

40. Възлага на Кмета на Община Казанлък:
40.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоре-

дители с бюджет;
40.2. Да организира разпределението на бюджета по триме-

сечия и да го утвърди;
40.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклоне-

ние на средния темп на нарастване на разходите за местни 
дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увелича-
ване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бю-
джетните разходи;

40.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в три-
месечните отчети и обяснителните записки към тях;

40.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства 
от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съот-
ветствие с изискванията на съответния управляващ орган и на 
Министерство на Финансите;

40.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности 
на ръководителите на Второстепенни разпоредители с бюджет 
със своя заповед.

41. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя вре-
менни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския 
съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, фи-
нансирани със средства от ЕС и по други международни про-
грами, включително и на бюджетни организации, чиито бю-
джет е част от общинския бюджет.

41.1. Упълномощава Директори на детски градини и учили-
ща и директори на културни институти да предоставят вре-
менни безлихвени заеми от временно свободни средства от 
делегирани бюджет и от сметките за средства от Европейския 
съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, фи-
нансирани със средства от ЕС и по други международни про-
грами;

41.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря 
или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с из-
искванията на финансиращия орган;

41.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми 
от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се 
спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ;

41.4. При предоставянето на временни безлихвени заеми от 
временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да 
се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ;

41.5. Във всички останали случаи, при възникване на по-
требност от предоставяне на временни безлихвени заеми, 
Кметът на общината внася предложение за предоставянето им 
по решение на Общинския съвет.

42. Определя следните приоритети и последователност на 
плащанията в Общината:

42.1. При делегираните от държавата дейности – средствата 
се използват по предназначението, за което са предоставени, 
като приоритетни са разходите за стипендии и трудови въз-
награждения;

42.2. При дейности, финансирани от местни приходи – сред-
ствата се ползват при следната последователност и приорите-
ти:

трудови възнаграждения;
разходи по проекти, финансирани от ЕС;
главница и лихви по заеми;
плащания по план-график за просрочените задължения, ут-

върден от Общински съвет;
текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска 

цел.
 43. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:
43.1. Да разработва и възлага подготовката на общински 

програми и проекти и да кандидатства за финансирането им 
със средства по структурни и други фондове на Европейския 
съюз и на други донори, по национални програми и от други 
източници за реализиране на годишните цели на Община Ка-
занлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

43.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и 
други източници за финансиране и съфинансиране на общин-
ски програми и проекти.

44. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане 
на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2019 година, съ-
гласно Приложение №29.

II. Определя срок по чл.96, ал.5 от Правилника за организа-
цията и дейността на ОбС за внасяне на писмени предложения 
за второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна про-
грама  на Община Казанлък за 2019 година до 16:30 часа на 
29.01.2019 година.

III. Определя срок по чл.96, ал.6 от Правилника за органи-
зацията и дейността на ОбС за отразяване на предложенията 
за второ четене в проекта за решение и представянето му в 
окончателен вид, както следва:

- От вносителя – до 12:30 часа на 31.01.2019 година;
- От водещата комисия – до 17:30 часа на 31.01.2019 година.
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IV. Заседанието на Общинския съвет за второ четене и при-
емане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Ка-
занлък за 2019 година да се проведе на 04.02.2019 година от 
9:30 часа в Залата за събрания - „Инфра“ на Общински съвет 
– Казанлък.

РЕШЕНИЕ № 945 ОС_2517
Дофинансира за 2019 година утвърдените в Приложение 

№ 2 на Решение № 822/26.07.2018 г. (изменено с Решение № 
842/26.09.2018 г.) маломерни и слети паралелки в училищата 
в община Казанлък за учебната 2018/2019 година за периода 
01.01.2019 г. – 30.06.2019, с обща сума за дофинансиране от 19 
815,30 лв., разпределена както следва:

-  ОУ „Васил Левски“, с. Бузовград: сума за маломерна па-
ралелка – 2 577,60 лв., сума за слята паралелка – 7 732,80 лв. 
– общо за дофинансиране – 10 310,40 лв;

- ОУ „СВ. Св. Кирил и Методий , гр. Шипка: сума за маломер-
на паралелка – 1 127,70 лв., сума за слята паралелка – 3 866,40 
лв. – общо за дофинансиране – 4 994,10 лв;

- ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Шейново: сума за маломерна па-
ралелка – 1 288,80 лв., сума за слята паралелка – 3 222,00 лв. 
– общо за дофинансиране – 4 510,80 лв.

РЕШЕНИЕ № 946 ОС_2522
І. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълне-

ние на Наредба №30 за движението на превозните средства на 
територията на община Казанлък.

ІІ. Определя срокове, съгласно Правилника за организация-
та и дейността на Общински съвет – Казанлък за второ четене 
и приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№30 за движението на превозните средства на територията на 
община Казанлък, както следва:

1. Срок по чл. 96, ал. 5 за внасяне на писмени предложения 
за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№30 за движението на превозните средства на територията на 
община Казанлък -  06.02.2019 г., до 17:00 ч.

2. Срок по чл. 96, ал. 6 за отразяване от вносителя и водещата 
комисия на предложенията по проекта за решение и предста-
вянето му в окончателен вид – 13.02.2019 г., до 17:00 ч.

3. Срок за второ четене и приемане на Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните 
средства на територията на община Казанлък в редовното засе-
дание на ОбС, което ще се проведе през месец февруари 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 947 ОС_2521
1. Второто четене на проекта на Наредба за изменение и до-

пълнение на Наредба № 31 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Казанлък (Приета с Решение 
№ 028 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 814/28.03.2008 
г.; Решение № 124/30.01.2009 г. Изм. и доп. с Решение № 
427/29.04.2010 г., Изм. с Решение № 596/18/25.01.2011 г., Изм. 
с Решение № 838/17.12.2013 г., изм. с Решение № 78/25.02.2016 
г., изм. с Решение № 269/29.09.2016 г.) да се проведе в едно за-
седание, непосредствено след първо четене.

2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 31 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Казанлък:

§ 1. Чл. 7, ал. 1 се допълва и изменя, като думите „сгради и 
поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и 
самостоятелни обекти в сгради“ и придобива следния вид:

Чл. 7. (1)  С данък върху недвижимите имоти се облагат раз-
положените на територията на страната поземлени имоти, 
сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните гра-
ници на населените места и селищните образувания, както и 
поземлените имоти извън тях, които според подробен устрой-
ствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за ус-
тройство на територията и след промяна на предназначението 
на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

§ 2. Чл. 9 се допълва и изменя,  като след думите „вещно пра-
во“ се добави изразът „на ползване“ и придобива следния вид:

Чл. 9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на 
собственост или ограниченото вещно право на ползване е 
притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на 
частите си.

§ 5. Чл. 19 се допълва с нова ал. 3 със следното съдържание:
(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно 

основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и да-
нъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от 
жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани 
като основни жилища.

§ 8. В чл. 37, ал.2 думите:
„а в случаите на безвъзмездно придобиване - в двумесечен 

срок от получаване на имуществото,след подаване на деклара-
ция по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси,“ се 
заличават и придобива следното съдържание:

 (2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия 
имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и мо-
торните превозни средства.

В случаите на чл. 32, ал. 3 данък се дължи към момента на из-
даване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който 
подлежи на вписване.

§ 9. Създава се нов чл. 37а със следното съдържание:
Чл.37а. В едномесечен срок от получаване на уведомлението 

от Службата по вписвания служител в общинската админи-
страция определя годишния данък за прехвърлените, учреде-
ните, изменените или прекратените вещни права върху не-
движимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила 
за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно 
задължените лица.

§ 10.  Изменя чл. 41, ал.1, като същия придобива следното 
съдържание:

Чл. 41.(1) „За леки и товарни автомобили с технически до-
пустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишния данък 
се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се 
определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните сред-

ства за леки и товарни автомобили с технически допустима 
максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на 
т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2          
1. имущественият компонент се определя от стойността на 

данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с 
коефициент в зависимост от годината на производство на ав-
томобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощ-

ността на двигателя, която се определя от мощността на дви-
гателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително -  0,34 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,10лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,23 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,10  лв. за 1 kW;

 Кгп е коригиращ коефициент за годината на произ-
водство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включител-
но годината на производство Коефициент

Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3
2. екологичният компонент  в зависимост от екологичната 

категория на автомобила, както следва:
Екологична категория Коефициент
Без екологична категория с екологични категории
„Евро 1“ и „Евро 2“ 1,30
„Евро 3“   1,00
„Евро 4“    0,80
„Евро 5“    0,60
„Евро 6“ и „EEV” 0,40
§ 11. Ал. 2 на чл. 41 се изменя така:
(2) „Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с 

технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в 
размер, както следва:“

§ 12. Ал.6 на чл. 41 се изменя така:
„Данъка за товарен автомобил с технически допустима мак-

симална маса над 3,5 т, но не повече от 12 тона, е размер на 10 
лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“

§ 14. В чл. 45, ал.1 се отменя;
§ 15. Изменя чл. 45, ал. 2 както следва:
 „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 

kW включително, и съответстващи на екологична категория 
”Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съот-
ветстващите на екологични категории, по-високи от ”Евро 4” 
- с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.“

§ 16. Изменя чл. 45, ал. 3 както следва:
 „За автобусите, товарните автомобили, с технически до-

пустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и 
седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична 
категория ”Евро 4”, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, 
а за съответстващите на ”Евро 5”, ”Евро 6” и ”ЕЕV” - с 50 на сто 
намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“

§ 18. В чл. 47 се изменя и придобива следния вид:
„Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по 

постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в 
случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по 
регистрация на превозното средство.“

§ 19. т.21 от Приложение № 2 към чл. 56 се отменя.
3. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№31 за определяне размера на местните данъци на терито-
рията на община Казанлък, второ четене.

РЕШЕНИЕ № 948 ОС_2499
Приема Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите 

комисии за периода от 09.05.2018 г. до 09.11.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 949 ОС_2523
І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда 

на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казан-
лък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.3.5 (две седем че-
тири девет девет точка три точка пет) с площ 904 (деветстотин 
и четири) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на 
АГКК. Адрес на поземления имот: с. Енина, п. к. 6142, местност 
„Саднята“. Трайно предназначение на територията: Земедел-
ска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Катего-
рия на земята при неполивни условия: 6. Стар идентификатор: 
няма. Номер по предходен план: 003005. Съседи: 27499.3.64; 
27499.3.3; 27499.3.2; 27499.3.1; 27499.326.8; 27499.327.1.

Начална тръжна цена: 980 (деветстотин и осемдесет) лв. без 
ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.11.585 (две седем 
четири девет девет точка едно едно точка пет осем пет) с площ 
3 185 (три хиляди сто осемдесет и пет) кв. м, по кадастрална-
та карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК. Адрес на поземления имот: 
с. Енина, местност „Саднята“. Трайно предназначение на те-
риторията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид 
земеделска земя. Категория на земята при неполивни усло-
вия: 6. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 
000585. Съседи: 27499.5.80; 27499.11.4; 27499.11.8; 27499.11.7; 
27499.11.632; 27499.11.3; 27499.11.2; 27499.11.1; 27499.326.8; 
27499.3.4; 27499.3.3; 27499.11.63.

Начална тръжна цена: 3 465 (три хиляди четиристотин 
шестдесет и пет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира 
провеждане на публичните търгове за продажба на имотите 
по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически 
действия във връзка с продажбата им.

РЕШЕНИЕ № 950 ОС_2512
Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане 

от минерална вода на фирма „ВЕНИ- М“ ООД, ЕИК 119645044, 
представляван от Господин В. Иванов със седалище и адрес 
на управление – гр. Нова Загора, ул.“Генерал Мирски“12 от 
Сондаж № К-3 за балнеолечебна дейност и хигиенни нужди за 
обект „Обществена баня - Казанлък“, представляващ сграда с 
идентификатор 35167.502.3844.1, находящ се в ул. „Славянска“, 
гр. Казанлък, Област Стара Загора. Срок на разрешителното - 
10 години от датата на издаването му.

РЕШЕНИЕ № 951 ОС_2505
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за 

Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи 
на техническата инфраструктура – разпределителен газопро-
вод за газоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 
40292.100.6 – с НТП  „Ниско застрояване (до 10м.)”, с площ от  
12,595 дка по КККР на  град Крън, одобрени със Заповед РД-18-
21 от 03.01.2018г., ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

РЕШЕНИЕ № 952 ОС_2527
1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен 

устройствен план –Парцеларен план за елементи на техниче-
ската инфраструктура-електропровод, въздушна кабелна ли-
ния  ниско напрежение  за захранване на Поземлени имоти  
(ПИ) 35167.170.729; 35167.170.730; 35167.170.733; 35167.170.677; 
35167.170.678; 35167.170.701; 35167.170.674; 35167.170.680; 
35167.180.565; 35167.170.592; 35167.170.621 по КККР на гр. Ка-
занлък в местност „Старите лозя“;

2. Одобрява задание, съставено от Възложителя.

РЕШЕНИЕ № 953 ОС_2506
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за 

Подробен устройствен план – План за застрояване на Поземлен 
имот с идентификатор 40868.56.27 по КККР  на с. Кънчево, одо-
брени със Заповед РД-18-397 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК,  
ЕКАТТЕ: 40868, с НТП „Нива“ с площ  0,999 дка, с цел промяна 

предназначението на имота в „За автосервиз, автомивка и би-
това сграда“, който ще служи за разширение на съществуваща 
площадка, представляваща Поземлен имот с идентификатор 
40868.56.28, с НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“ по КККР  на 
с. Кънчево,  ЕКАТТЕ: 40868, с площ  0,799 дка.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

РЕШЕНИЕ № 954 ОС_2519
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за 

Подробен устройствен план – План за застрояване и парцелар-
ни планове за елементите на техническата инфраструктура за 
Поземлен имот с идентификатор 83199.99.4– с НТП  “Изоста-
вена орна земя”, местност „Под стоп. двор“, с площ от  1,996 
дка по КККР на  гр. Шипка, одобрени със Заповед РД-18-964 от 
20.12.2017г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, 
с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  
на имота в „За заведение за хранене“;

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

РЕШЕНИЕ № 955 Протокол № 48
Освобождава членовете на Управителния съвет на фондация 

„Чудомир“ и ги освобождава от отговорност, както следва:
1. Борис П. Кърчев
2. Сребра С. Касева
3. Таня К. Сиракова
4. Теодора Г. Иванова
5. Мариана Б. Мъгева
6. Гълъбина Г. Михайлова
7. Яница Х. Станчева
 
Задължава и упълномощава Борис П. Кърчев, ЕГН xxxxxxxxxx, 

ЛК № ххххххххх изд. на 30.08.2018 г. от МВР – Стара Загора с 
адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара Загора - Пред-
седател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” в зако-
ноустановените срокове да впише в Регистъра за юридически-
те лица с нестопанска цел към Окръжен съд – Стара Загора по 
партидата на фондация „Чудомир” новонастъпилите обстоя-
телства и извърши необходимите действия по отразяването 
им в Централния регистър при Министерство на правосъди-
ето.  

РЕШЕНИЕ № 956 Протокол № 48
Избира за членове на Управителния съвет на фондация „Чу-

домир“ лицата, както следва:
1. Борис П. Кърчев
2. Сребра С. Касева
3. Таня К. Сиракова
4. Теодора Г. Иванова
5. Мариана Б. Мъгева
6. Гълъбина Г. Михайлова
7. Яница Х. Станчева
Задължава и упълномощава Борис П. Кърчев, ЕГН хххххххххх, 

ЛК № ххххххххх изд. на 30.08.2018 г. от МВР – Стара Загора с 
адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара Загора - Пред-
седател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” в зако-
ноустановените срокове да впише в Регистъра за юридически-
те лица с нестопанска цел към Окръжен съд – Стара Загора по 
партидата на фондация „Чудомир” новонастъпилите обстоя-
телства и извърши необходимите действия по отразяването 
им в Централния регистър при Министерство на правосъди-
ето.  

РЕШЕНИЕ № 957 Протокол № 48
Избира за Председател на Управителния съвет на фондация 

„Чудомир“ Борис П. Кърчев, ЕГН хххххххххх, ЛК № ххххххххх 
изд. на 30.08.2018 г. от МВР – Стара Загора с адресна регистра-
ция – гр. Казанлък, обл. Стара Загора, който представлява и 
управлява фондация „Чудомир“.

Задължава и упълномощава Борис П. Кърчев, ЕГН хххххххххх, 
ЛК № ххххххххх изд. на 30.08.2018 г. от МВР – Стара Загора с 
адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара Загора - Пред-
седател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” в зако-
ноустановените срокове да впише в Регистъра за юридически-
те лица с нестопанска цел към Окръжен съд – Стара Загора по 
партидата на фондация „Чудомир” новонастъпилите обстоя-
телства и извърши необходимите действия по отразяването 
им в Централния регистър при Министерство на правосъди-
ето.  

РЕШЕНИЕ № 958 Протокол № 48
Освобождава членовете на Контролен съвет на фондация 

„Чудомир” и ги освобождава от отговорност, както следва:
1. Драгомир В. Петков
2. Йоана И. Ц. – Комитова
3. Донка Д. Симеонова
Задължава и упълномощава Борис Петков Кърчев, ЕГН 

хххххххххх, ЛК № ххххххххх изд. на 30.08.2018 г. от МВР – Ста-
ра Загора с адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара 
Загора - Председател на Управителния съвет на фондация „Чу-
домир” в законоустановените срокове да впише в Регистъра 
за юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд – 
Стара Загора по партидата на фондация „Чудомир” новонастъ-
пилите обстоятелства и извърши необходимите действия по 
отразяването им в Централния регистър при Министерство на 
правосъдието.  

РЕШЕНИЕ № 959 Протокол № 48
Избира за членове на Контролния  съвет на фондация „Чудо-

мир”, както следва:
1. Драгомир В. Петков
2. Йоана И. Ц. – Комитова
3. Донка Д. Симеонова
Задължава и упълномощава Борис П. Кърчев, ЕГН хххххххххх, 

ЛК № ххххххххх изд. на 30.08.2018 г. от МВР – Стара Загора с 
адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара Загора - Пред-
седател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” в зако-
ноустановените срокове да впише в Регистъра за юридически-
те лица с нестопанска цел към Окръжен съд – Стара Загора по 
партидата на фондация „Чудомир” новонастъпилите обстоя-
телства и извърши необходимите действия по отразяването 
им в Централния регистър при Министерство на правосъди-
ето.  

РЕШЕНИЕ № 960 Протокол № 48
Избира за Председател на Контролния съвет на фонда-

ция „Чудомир“ Драгомир В. Петков с ЕГН хххххххххх, ЛК № 
ххххххххх изд. на 14.07.2010 г. от МВР – Стара Загора, с адресна 
регистрация: обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък.

Задължава и упълномощава Борис Петков Кърчев, ЕГН 
хххххххххх, ЛК № ххххххххх изд. на 30.08.2018 г. от МВР – Ста-
ра Загора с адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара 
Загора - Председател на Управителния съвет на фондация „Чу-
домир” в законоустановените срокове да впише в Регистъра 
за юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд – 
Стара Загора по партидата на фондация „Чудомир” новонастъ-
пилите обстоятелства и извърши необходимите действия по 
отразяването им в Централния регистър при Министерство на 
правосъдието.  
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Разни:
1.0896875857 Давам помощ при уроци и домашни на уче-
ници 1-4 клас или почасово гледане на по малки деца.
2.0885989761 Спешно търся квартира (стая с баня и тоа-
летна), мъж 67г.

Информационен справочник

000 лв.
2+к над Розариума в малка 
кооперация - 62 000 лв.
3+бокс в добро състояние 
топ център - 62 000 лв.
3+к в района на пазара - 
среден етаж - 72 000 лв.
3+к под полицията - в са-
ниран блок - 72 000 лв.
3+к до вълчан бар след 
ремонт - саниран блок - 82 
000 лв.
3+к в района на манастира 
среден етаж след ремонт 
- ново строителство - 95 
000 лв. 
3+к монолит в добро 
състояние шир. център - 70 
000 лв.

ЗАПАД
Агенция Рая стартира но-
востроящ жилищен ком-
плекс от затворен тип със 
зелени площи, детски кът, 
барбекю и др. Сградата ще 
отговаря на всички евро-
пейски стандарти и изиск-
вания, ще бъдат използвани 
само качествени материали. 
Предлагаме гъвкави схеми 
и варианти на плащане, га-
зифициране на газ, алуми-
ниеви радиатори.

Малки обяви
Продава:

Купува:

Под наем:

гр. Казанлък, ул. „Кирил и Методий“ 5, 
ет. 2 /сградата срещу магазин „Перун“/
тел./факс: 0431 64611;GSM: 0897626226
e-mail: rajaimoti@abv.bg

ТОП ОФЕРТИ:
Продава парцели зад 
художествената гимназия 
в района на “Тюлбето” по 
45000 лв.

ИЗТОК
1+к след ремонт над у-ще 
Чудомир - 40 000 лв.
1+к с подобрения - средна 
част - 37 000 лв.
2+к средна част - в добро 
състояние - 42 000 лв.
2+к до енергото на среден 
етаж - 38 000 лв.
2+к разширен в Изток - 
долната част - 42 000 лв.
2+к в Изток - горната част 
- с подобрения - 45 000 лв.
3 + к срещу Шел 52 000 
лв.
3+к Изток след ремонт и 
обзавеждане - 58 000 лв.
2+к близнак къща след ре-
монт, под Шел - 62 000 лв.
ЦЕНТЪР
1+к до Лидъл монолит 
 - 48 000лв.
1+к монолит широк цен-
тър - 47 000 лв.
2+к зад културен дом - 64 

1.0888787514 - Двустаен 65кв.м. ново строителство ”Цен-
тър” среден етаж, след цялостен ремонт , лукс , обзаведен 
- 75 000лв.
2.0899178887 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк 
Център” около ”Парк Розариум” таван+мазе , гараж - 135 
000лв. 
3. 0876030556 - Двустаен 68кв.м. панел кв.”Изток” среден 
етаж, изложение:юг , добро състояние - 45 000лв. 
4. 0896741102- Гарсониера 44кв.м. панел кв.”Изток” 2ет. 
изложение:юг , добро състояние - 35 500лв. изгодно!
5. 0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит ”Около района 
на Розариума” таван+мазе  за ремонт - 80 000лв. 
6.0888787514 - Тристаен 84кв.м. панел ”Около Шел” две 
тераси , добро състояние - 52 000лв.
7.0896741102 - Гарсониера 44кв.м. панел, долната част на 
кв.”Изток” - 29 000лв.
8.0899178887 - ИЗЦЯЛО ОБЗАВЕДЕНА И ФУНКЦИО-
НИРАЩА КЪЩА ЗА ГОСТИ В С.ГОРНО ИЗВОРОВО 
РЗП 230КВ.М. ДВОРНО МЯСТО 1ДКА  С ПРИЛЕЖА-
ША ПОСТРОЙКА - 85 000ЛВ.
9.0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит кв.”Васил Лев-
ски” за ремонт - 60 000лв. изгодно!
10.0888787514 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк 
Център” таван+мазе - 80 000лв. 
11. 0896741102 - Тристаен 106кв.м. монолит ”Около Паза-
ра” за ремонт - 82 000лв. 
12.0876030556 - Гарсониера 44кв.м. панел ”Изток” средна 
част , ПВЦ дограма - 39 000лв. 
13. 0899178887 - Двустаен 68кв.м. монолит кв.”Васил 
Левски” след ремонт - 62 500лв. 
14.0888787514 - Тристаен 110кв.м. монолит + гаража , об-
заведен - 120 000лв. 
15. 0876030556 - Къща в село Енина 500кв.м. дворно мяс-
то , смесено строителство , централна част - 50 000лв. 
16.0896741102 - Къща в село Дунавци - дворно място - 
650кв.м. , 3 етажа - 40 000лв. 
17.0888787514 - Двустаен 68кв.м. монолит ”Център” след 
ремонт + обзавеждане - 73 000лв. 
18.0899178887 - Етаж от къща в гр.Казанлък 100кв.м. 
тухла  ”Под Гарата” - 60 000лв. 
19.0876030556 - Двустаен 70кв.м. монолит ”Запад” - 55 
000лв. изгодно!
20. 0896741102 - Двустаен 72кв.м. монолит ”Център” след 
ремонт 70 000лв.
21.0899178887 - Къща в с. Кънчево 650 кв.м. двор, керпич, 
1 етаж, измазана + масивна постройка с ламинат, ПВЦ до-
грама, добро състояние - 22 000лв. 
22.0896741102 - Къща в град Мъглиж 450кв.м. двор, тухла, 
добро състояние, средна част - 48 000лв. 
23.0896741102 - Къща в с. Търничене 1,6дка двор , 2 ета-
жа, тухла - 24 000лв. 
24.0876030556 - Къща в село Долно Изворово 1дка двор, 
тухла, измазана + постройка, Централна част - 28 000лв. 

1.0896662706  двустаен или тристаен - Запад 
2.0888787514 гарсониера или боксониера - Изток 
3.0899178887 двустаен - Център 
4.0878741102 двустаен или тристаен , ново строителство 
- Широк Център 
5.0887370888 къща в близките села до 30 000 лв 
6.0888787514 земеделска земя обработваеми в цялата 
страна. 
7.0896741102 необработваема земя , лозя, пасища, ливади 
и гори в цялата страна.

1.0899178887 ДВУСТАЕН 78кв.м. ЦЕНТЪР , с кухненско 
оборудване , ново строителство - 280 лв.. 
2.0878741102 - МАГАЗИН 108кв.м. Център, главна улица 
- 900лв. 
3.0895104088 - МАГАЗИН 50кв.м. Център , главна улица 
400лв. 
4.0888787514  - МАГАЗИН, 50кв.м. Център, главна улица 
- 450лв
5.0899972061 Дава гараж под наем. Абаята. 
6.0877300710 Апартамент - ж.к. ”Изток”, бл.47, двустаен, 
обзаведен +(гараж)

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Казанлък 6100
Хотел “Роза” 
ет.1, офис 117

0883 75 12 12
0899 17 88 87
0888 78 75 140431/6 48 06

Казанлък, ул. ”Св. Никола” 9
тел: 0887 420 331

САЛАМАНДЪР ООД
СИГУРНОСТ, ОХРАНА И СОД
WWW.SALAMANDER-BG.COM

БУЛ. ”АЛ. БАТЕМБЕРГ” 7А;  ТЕЛ. 6 22 65, 6 22 57

изгодно 
25.0876030556 - Къща в село Овощник 700кв.м двор - 70 
000лв. 
26.0899178887 - Къща в село Овощник 1дка двор , 3 етажа 
- 100 000лв. 
27.0883751212 - Къща в с. Дунавци 800кв.м. двор, 4 етажа 
, РЗП 80кв.м. на етаж - 37 000лв. 
28.0876030556 - Къща в с. Горно Черковище 1дка двор, 
керпич - 12 000лв. 
29.0896741102 -Къща в с. Горно Изворово 720кв.м. двор, 
тухла - 30 000лв. 
30.0899178887 - Къща в с. Черганово 600кв.м.двор , тухла 
, 2 етажа, измазана + постройка и гараж - 62 000лв. 
31.0876030556 - Къща в с. Шейново 2 етажа, тухла , РЗП 
50кв,.м .на етаж, 1дка двор, добро състояние 60 000лв. 
32.0896741102 - Къща в с. Габарево 1дка двор, тухла, сред-
но състояние - 45 000лв. 
33.0888787514 Къща в с. Шейново 1дка двор, керпич , из-
мазана , добро състояние - 22 000лв. 
34.0876030556 - Къща в с. Шейново 2дка двор, 2 етажа, 
тухла , добро състояние - 120 000лв.
35.0876802079 - Изгодно продава УПИ - 756 кв. м. и УПИ 
- 673 кв. м. до парк ”Тюлбе”, директно от собственика. 
Цена по договаряне.
36.0896741530 Продавам 7 д-ка земя с къща, обори, скла-
дово помещение - хале. Къщата ново обзавеждане (баня и 
тоалетна), ток 3-фазен, местност Мъглиж, цена по догова-
ряне (бартер).
37.0898989928 Къща с двор и постройка с двор. Долно 
Сахране. Цена по договаряне.
38.0886380029 Продавам къща с двор с. Дунавци. Цена по 
споразумение.
39.0896741530 Продавам дворно място с право на строеж 
2,5 дка., парк ”Тюлбе” (срещу ”Бялата къща”)
40.0876220552 Продавам къща с. Копринка, тухла, 1 дка. 
Двор, кладенец, гараж. 42000 лв.
41.0885366702 Продавам апартамент, спалня, хол и кухня. 
До гарата. Цена по споразумение.

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

“Шипченска епопея” №4 западно от х-л Диамант

КАНТОРАТА СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОКУПКА НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С БАНКОВ КРЕДИТ

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
ОКОЛНОСТИТЕ НА КАЗАНЛЪК С 

ПРЕДИМСТВО СА ЗЕМИ В МЕСТНОСТИТЕ 
КАЙЛЪКА И КАЙНАРДЖА

ПРОДАВА:

ДАВА ПОД НАЕМ:

e-mail: Triumph@mail.bg / тел: 0899 33 74 99

АПАРТАМЕНТИ В 
КАЗАНЛЪК

Двустаен с кухненски бокс- 
ет2, срещу Общината, след 
ремонт- 69000лв 
Гарсониера, монолит, център - 
40000 лв. 
Гарсониера, монолит, запад - 
38000 лв. 
Гарсониера, изток - 29000 лв. 
Две стаи с кухня, Изток 40000 
лв. 
Две стаи с кухня-южен, след 
ремонт, до училище Чудомир- 
по договаряне
Две стаи с кухня, монолит, 
запад - 50000 лв. 
Две стаи с кухня до казармата 
- 56000 лв. 
Две стаи с кухня, център, 63000 
лв. 
Две стаи с кухня, изток, панел 
- 45000 лв. 
Две стаи с кухня, изток, панел 
38000 лв. 
3 стаи с кухненски бокс 100 кв. 
ново строителство - център, 
обзаведен - 120 000 лв.
Три стаи с кухня, център, тухла 
73000 лв.

КЪЩИ В КАЗАНЛЪК 
Стара къща-310кв.м 

двор-55000лева
Къща до Хидравлика - 120 000 лв.
Стара къща с двор 430 кв.м. 
45000 лв.
Къща център 100000 лв.
Къща 520 кв.м. двор, Розариум 
130000 лв.
Къща до Лидъл –тухла, два 
етажа, 300кв.м. двор -85000лв.
Тухлен гараж, в района на 
централна поща,-18000лв
КЪЩИ В РЕГИОНА
Къща в Мъглиж - три етажа, 
тухла - 65 000 лв.
Къща в Д. Сахране - 1.7 дка 
двор - 35 000 лв.
Къща в Манолово - след ре-
монт - 35 000 лв.
Къща-в с.Овощник-тухла, двор 
1декър, цена по  ДОГОВАРЯ-
НЕ
Къща в Д.Сахране , 1 дка. двор 
25000лв.
Къща в Средно Изворово 
26000лв.
Къща в с.Средногоро-
во-500кв.м. двор-13500лв
Дворно място в село Скобеле-
во-500кв.м.-11000лв
Дворно място в с.Горно 
Черковище-център, ток ,во-
да-10000лв.

Две стаи с кухня, обзаведен 
-200лв
Две стаи с кухня не обзаведен- 
180лв.

Три стаи с кухня след ре-монт 
обзаведен - 350лв

0899 33 74 99

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

ВИНАГИ ВКУСНА И РАЗНООБРАЗНА 
ХРАНА ОТ НАШАТА ТОПЛА ВИТРИНА.
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Съдейства за банкови кредити, ипотеки, консултации;
Лицензиран оценител; изготвяне на докименти

Стефка КАРАГЕНСКА ТОП ОФЕРТА

НИЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Кантора за 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

бул. ”23 пех. Шипченски полк” 2 /над новата аптека ”Марешки/

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

Агенция за 
социални услуги 

Стефка Карагенска 
почасово гледане 

деца, възрастни, болни

Рекламен справочник

“ЕЛИТ ИМОТИ” OOД
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ТЕЛ. 0878 504 270

КАЗАНЛЪК, УЛ. ”ИСКРА” 2
ПЪЛЕН ОФЕРТЕН БЮЛЕТИН В ОФИСА

EЛИТ ИМОТИ ПРОДАВА:
1.АПАРТАМЕНТ НОВО СТРОИТЕЛСТВО 101 КВ.М, ЦЕНТЪР. 
СЪСТОИ СЕ ОТ ХОЛ, 2 СПАЛНИ, ГАРДЕРОБНА,БАНЯ С ТОАЛЕТ, 
ТЕРАСА.ИЗБА.ЦЕНА: 68 000 ЛЕВА;
2. АПАРТАМЕНТ НС ОТ 86 КВ.М В ЗАВЪРШЕН ВИД. СЪСТОИ СЕ ОТ 
ВСЕКИДНЕВНА С КУХНЯ ЗАЕДНО, 1 СПАЛНЯ, БАНЯ С ТОАЛЕТ, 
МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ, 2 ТЕРАСИ. ЦЕНА: 75 000 ЛВ;
3.САНИРАН АПАРТАМЕНТ, 93 КВ.М, ЦЕНТЪР. СЪСТОИ СЕ ОТ 
ХОЛ, 2 СПАЛНИ, КУХНЯ, БАНЯ И ТОАЛЕТ ОТДЕЛНО, МОКРО 
ПОМЕЩЕНИЕ, 2 ТЕРАСИ.ЦЕНА:74 000 ЛВ.
4. САНИРАН АПАРТАМЕНТ  90 КВ.М.СЪСТОИ СЕ ОТ ХОЛ, 2 
СПАЛНИ, КУХНЯ, БАНЯ И ТОАЛЕТ ОТДЕЛНО, ТЕРАСА. ИМОТЪТ 
СЕ ПРОДАВА С ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ. ЦЕНА: 84 000 ЛВ;
5.АПАРТАМЕНТ 130 КВ.М СЛЕД РЕМОНТ, ОБЗАВЕДЕН И 
ОБОРУДВАН. ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ. ЦЕНА: 126 000 ЛВ;
6. КЪЩА НОВО СТРОИТЕЛСТВО С РЗП 380 КВ.М. ЛЯТНА КУХНЯ 
ОТ 100 КВ.М. ДВОР 440 КВ.М. ЦЕНА: 320 000 ЛВ;
7.ПАРЦЕЛ В ДВОРНО МЯСТО В С. ГОРНО САХРАНЕ. СОНДА. ЦЕНА 
: 5000 ЛВ;

ЗА КОНТАКТИ: 0878 50 42 70 ИЛИ В ОФИСА НА АГЕНЦИЯТА.  

Съдейства за банкови кредити, ипотеки, консултации;
лицензиран оценител; изготвяне на документи;

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ
ул. ”Отец Паисий” 33

ет. 1, офис 4
(южно от пазара)

0898 641 138

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
0888 974 040;  0896 741 102;

ПРОДАВА

Боксониери 
 20000 лв.

Гарсониери
изток - 26000 лв., 29000 лв.
запад, монолит - 33000 лв. 30000 
лв.

Двустайни
изток - 28000 лв., 35000 лв.
запад - 38000 лв., 42000 лв.

Тристайни
изток - 37000 лв., 41000 лв.
център - 63000 лв., 67000 лв., 
87000 лв.

Ново строителство
115 кв.м., 130 кв.м.

Къщи в Казанлък
65000 лв., 72000 лв., 88 000 лв., 
110000 лв., 120000 лв., 180000 лв.

Къщи в селата
Горно Черковище - 2-етажна, 
тухлена - 40 000 лв.
Габарево - 23 000 лв., 27 000 лв.
Шейново - 28 000 лв., 32 000 лв., 
36 000 лв., 65 000 лв.
Енина - 39 000 лв., 45 000 лв., 
75 000 лв.
Копринка - 48 000 лв.
Хаджи Димитрово - 22 000 лв., 
65 000 лв.
Шипка - 25000 лв., 63000 лв.
Мъглиж-къщи - 25 000 лв., 37000 
лв., 42 000 лв., 57 000 лв.
Крън-къщи - 35000 лв., 56000 лв., 
69000 лв., 73000 лв.
Турия - 24 000 лв., 28 000 лв.
Ясеново - 19 000 лв.

ПАРЦЕЛИ:
Казанлък

ТОП ОФЕРТИ:

ОЛИМПИЯ
Казанлък, ул. ”Ген. Скобелев” 3; /срещу клуба на СДС/

тел.: 0431/8 51 00;
GSM: 0898 565 808;

imoti_olimpiq@abv.bg
ТОП ОФЕРТИ:

продавам:
Боксониера, запад, моно-
лит 22 000 лв.
Гарсониера Изток долу, 
27000 лв.
Двустаен Изток, средна 
част, ет.1, с гараж, 47 000 
лв.
Двустаен Изток, ет.5 със 
сменена дограма, 45 000 
лв.
Двустаен, запад, панел, 
обзаведен 53 000 лв.
Тристаен + бокс, запад с 
гараж 60000 лв.
Тристаен, запад, ет.5, без 
асансьор, монолит 65000 
лв.
Четиристаен + бокс, 
запад, до у-ще Вапцаров, 
68 000 лв.
Тристаен център обзав. 
лукс, 140 000 лв.
Тристаен на Абаята, 
82000 лв.
Ново строителство, 90 
кв.м., акт 16, 85000 лв.
Апартамент ново 
строи-телство, супер цен-
тър, 120 кв.м., 120000 лв.
Ново строителство, ши-
рок център, от 60 до 120 
кв.м., 400 евро/кв.м.
Ново строителство супер 
център на зелено, 650 
евро/кв.м.

Къща Горно Сахране с 
малък двор, 18000 лв.
Къща Енина 300 кв.м. 
двор, 70000 лв.
Къща Розово 600 кв.м. 
двор, 50000 лв.
Къща Ветрен 600 кв.м. 
двор, 25000 лв.
Къща Мъглиж 300 кв.м. 
двор, 45000 лв.
Къща Шипка 600 кв.м. 
двор, двуетажна, 105000 
лв.
Къща Горно Черковище 
600 кв.м. двор, 52000 лв.
Къща Ясеново 600 кв.м. 
двор, 215000 лв.
Къща с.Розово 800 кв.м. 
двор, 70000 лв.
Къща Ср.Изворово, 900 
кв.м. двор, 22000 лв.
Къща Овощник, моно-лит, 
600 кв.м. двор, един етаж 
60000 лв.
Самостоятелен етаж от 
къща, монолит, 200 кв.м. 
двор, до културния дом, 
60000 лв.
Самостоятелен етаж от 
къща, до у-ще Г.Кирков, 
200 кв.м. двор, 60000 лв.
Самостоятелен етаж от 
къща до Розариума, 200 
кв.м. двор, 67000 лв.
Етаж от къща под полиция-
та с гараж, 75000 лв.

Етаж от къща до НОИ 
обзаведен 65000 лв.
Вила Горно Изворово, 
монолит, 500 кв.м. двор, 
70000 лв.

под наем:
Обзаведена къща до 
болницата, 400 лв.
Обзаведена гарсониера, 
супер център, 300 лв.
Обзаведен апартамент с 
една спалня, 350 лв.
Обзаведено студио, цен-
тър, 350 лв.
Необзаведена гарсониера, 
болницата, 180 лв.
Тристаен, обзаведен, 
пазара, 350 лв.
Тристаен, обзаведен, 
пощата, 350 лв
Обзаведен офис срещу 
пощата, 150 лв.
Обзаведен офис, цен-тър,  
300 лв.
Обзаведен офис, цен-тър, 
250 лв.
Обзаведен офис, над 
Халите, 150 лв.
Оборудвано барче, 400 лв.
Магазин, 30 кв.м., супер 
център, 500 лв.

Апартамент, 
двустаен, от 1 год., 
Т.Юлиев, лукс, след 

ремонт, напълно 
обзаведен, локално 
парно - 75 000 лв.

ПРОДАВА в Казанлък: 
– 2-стаен, ново строителство, 71000 лв.
– 2-стаен, тухла, 71 кв.м., център, 73000 лв.
– 3-стаен, 75000 лв.
– 4-стаен 133 кв.м., център, цена – в офиса
– 4-стаен, тухла, 80000 лв.
– къщи 90000 Евро,100000 
Евро,120000 Евро
– масивен гараж, 10000 лв.
– магазин 85 кв.м., 90000 лв.
– склад 100 кв.м., 28000 лв.
– склад 680 кв.м., 180000 лв
– производствена сграда 320 кв.м., 
80000 лв.
– производствена сграда 200 кв.м., 
договаряне
– производствена сграда 340 кв.м., 
200000 лв
– стопански постройкии 500 кв.м., 
земя 1 дка, 29000 лв.
– дворно място 516 кв.м., ток и вода, 
110000 лв.
– промишлен терен 3000 кв.м.,  цена 
– в офиса
– парцел на главен път 1900 кв.м., цена 
– в офиса
– земеделска земя, кат. III, 2,640 дка, 3400 лв.

Тел: 0431 6 53 23; GSM0888260 361
e-mail: helioskz@abv.bg

ПРОДАВА в други селища:
- Бузовград – дворно място 700 м2, 
14000 лв.
- Бузовград – земя 27.5 дка с лице на 
пътя за Казанлък
- Голямо Дряново – дворно място 500 
кв.м., 12000 лв.
- Дунавци – голяма къща, 40000 лв.
- Енина – двуетажна тухлена къща, 
70000 лв.
- Мъглиж – стара къща с двор 450 
кв.м., 12000 лв.
- Мъглиж – тухлена двуетажна къща, 
двор 400 кв.м., 45000 лв.
- Мъглиж – тухлена двуетажна къща, 
двор 700 кв.м., 55000 лв.
- Овощник – УПИ 480 кв.м., 18000 лв.
- Павел баня – къща след ремонт, двор 
520 кв.м., 130000 лв.
- Средногорово – дворно място 620 
кв.м., 8000 лв.
- Средногорово – дворно място 790 
кв.м., с ток и вода, 11500 лв.,
- Шипка – УПИ 360 кв.м., 15000 лв
- Шейново – нова тухлена къща, 46000 
лв.
- Шейново – дворно място 1245 кв.м., 
15000 лв.
ДАВА ПОД НАЕМ в Казанлък:
- обазаведен едностаен апартамент, 
150 лв.
- южен едностаен в центъра, 250 лв.
- офиси в центъра 100 лв., 120 лв., 
200 лв.
- хале 450 кв.м., 600 лв.

УПИ 470 кв.м. - 25000 лв.
УПИ 426 кв.м. - 25000 лв.
УПИ 530 кв.м. - 52000 лв.

Мъглиж
620 кв.м. - 5500 лв.
260 кв.м. - 3500 лв.
480 кв.м. - 12000 лв.

Шипка
12 дка. със сменен статут за стро-
ителство - по договаряне
2 дка. на асфалтов път, южно от 
гр. Шипка - 5000 лв.

Крън
1100 кв.м. - 33000 лв.
1290 кв.м. - 22000 лв.
5,5 дка - след разклона за Бузлу-
джа, преди Светица - 2000 лв./дка

Енина
1.3 дка. със сменен статут за 
жилищно строителство - 32000 лв.
900 кв.м. със старокамен-на къща 
- 38000 лв.
1500 кв.м. - 15500 лв.

Бузовград
28 000 лв., 45 000 лв.

с. Голямо Дряново
1 дка до регулация - 4000 лв.
УПИ 800 кв.м. - 13000 лв.

с. Хаджидимитрово
1086 дка. до регулация 7500 лв.
2 дка. до регулация 11000 лв.

с. Д.Изворово
1200 кв.м. - 15000 лв.
800 кв.м. - 12000 лв.

с. Габарево
800 кв.м.  - 12000 лв.

с. Ясеново
УПИ 800 кв.м. с течаща вода - 
8500 лв

УПИ 700 кв.м. - 8000 лв.
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
Шейново - 10 дка
Крън, зад „Крънското ханче“, 
Хаджиеви орехи и др.
Енина - 13 дка
Мъглиж - 3 дка
Дъбово - 10 дка

Гаражи
под Поликлиниката - 13000 лв.
до магазин Изток - 8500 лв.
ж.к. Изток - 7500 лв.
под ДНА - гараж - 15000 лв.

Бизнес имоти
Шипка - 12дка със сменен статут 
за строителство
Хаджи Димитрово - 1.085 дка - 
по договаряне
   - 2 дка - 11800 лв.

Под наем

- офис 20 кв.м. до пазара - 120 
лв.
- стая обзаведена, широк център 
- 65 лв.
- ремонтиран офис с обзавеж-да-
не, 18 кв.м., до съда - 180 лв.

1.Продавам едноетажна тухле-
на къща от вилен тип с 3 стаи, 
барбекю и голям двор 
в с. Ясеново - 19 000 лв.
2. Продавам - 2 етажна тухлена 
къща с 2 помещения за магазин 
и склад или работилница в гр. 
Мъглиж - 37 000 лв. 
3. Заменям двуетажна тухлена 
къща Мъглиж, 6 стаи, І зона за 
апартамент в Казанлък.
4. Заменям двуетажна тухлена 
къща с шест стаи и три бокса + 
сутеренен етаж с три входа, га-
раж и двор 1 дка в с. Шейново 
за апартамент в Казанлък.
5. с. Ветрен - продавам склад от 
360 кв.м. с 1212 кв.м. собствена 
земя. Метална носеща конструк-
ция, ламаринено покривно по-
критие, под - бетон - 16 500 лв.

ТОП ОФЕРТИ

„Изток”- долна част, 
едно-стаен апартамент, 
изложение югоизток, цена 
36 000 лв. /договаряне/
Широк център, двустаен 
апартамент, монолит, на 
вто-ри етаж, изложение 
юг/запад, цена 60 000 лв. /
договаряне/
Център, тристаен апар-та-
мент, монолит, изложение 
юг/запад, добро състояние, 
цена по договаряне
Кв.„Васил Левски”, триста-
ен апартамент, монолит, 
добра локация, цена 65 000 
лв.
”Изток”, тристаен апар-та-
мент, тухла,  с частични 
подобрения, с гараж, цена 
след оглед 
Къща, втора зона, смесено 
строителство, двор 350 
кв.м., цена 49 000 лв.
Магазин- 36 кв.м., СЦ- НС, 
обектът е работещ, цена 
55 000 лв. с възможност за 
договаряне.
Хранителен магазин- 62 
кв.м., Ц- НС, цена 1600 
лв./кв.м. с възможност за 
договаряне.

КЪЩИ В СЕЛАТА

Къща- с.Долно сахране, на 
един етааж, двор 950 кв.м., 
цена 25 000 лв. 
Къща- с.Овощник с рабо-
тещ търговски обект, двор 
1350 кв.м., цена по дого-
варяне

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

Пълен офертен бюлетин в офиса на агенцията:

0896 655 771; 0877 655 771; 0887 422 966
тел./факс.: 0431 63 566

Къща- с.Средно изворово, 
НС, обзаведена, двор 1000 
кв.м., басейн, цена след 
оглед
Къща- гр.Мъглиж, НС, 
двор 500 кв.м., гараж, 51 
900 лв.
Къща- гр.Павел баня, 
тухла, плоча, на два ета-
жа- ЗП 90 кв.м. на етаж, 
двор 460 кв.м., цена 60 
000 лв.
Къща- с.Енина, след 
частичен ремонт, двор 300 
кв.м., цена 45 000 лв.
Къща- с.Средногорово, с 
възможност за развиване 
на селски туризъм, цена- 
договаряне
Къща- гр.Мъглиж, мо-
но-лит, плоча, външна 
изола-ция, цена 47 000 лв.

ПОД НАЕМ

Двустаен апартамент, цен-
тър, напълно обзаведен, 
наем 320 лв.
Тристаен апартамент, 
вто-ра зона, след ремонт, 
час-тично обзаведен, наем 
250 лв.
Тристаен апартамент, СЦ, 
необзаведен, монолит, 
сменена дограма, наем 
300 лв.
Работещ фризьорски са-
лон, с оборудване, център, 
наем 400 лв.
Магазин, център, 95 кв.м., 
собствен санитарен възел 
и склад, наем- договаряне

ИЗТОК

2 ст+к. панел, средна част - 39 000лв. 
3 ст+к., панел, Изток  - 44 000лв.
З ст+к, панел дв. Изток, средна част 
- 42 000лв.
З ст+к, панел дв. Изток долу, добро 
състояние - 40 000лв.
2 ст./разширен, ет.3, изолация - 47 
000 лв.

ЗАПАД

2ст.+к. монолитен апартамент в ра-
йона на Бар Краси, ет. среден, изцяло 
обзаведен, цена: 58 000 лв.
3 ст.+б., тухла ‘Мана-стира’, юг-се-
вер, с две тераси цена: 59 000лв.  
2 ст. + к., тухла Абаята - 52000 лв.
2 ст+к., тухла Абаята - PVC-паркет, 
юг-север - 55 000лв.
3 ст+ б., тухла Абаята PVC-дограма 
- 50 000лв.
4 ст+ б, тухла Запад ет. нисък, лами-
нат, PVC - 55 000лв.
З ст+к, монолит, района на абаята, ет. 
среден - цена 44 000лв.

ЦЕНТЪР 

Гарсониера, НС, ‘Розариум’, след 
ремонт, 49 000 лв.

3 ст. + к. тухла, + монолитен гараж - 
пазара - 80000 лв.
2 стаи+ к, НС, пазара - 62 000лв.
2 стаи + к. НС, след ремонт, топ център 
- 68 000лв. обзаведен
З ст+б, мон., в района на Розариума - 
62 000лв.
4 стаи + к., монолит, пазара, ет. среден 
изложение юг-запад - 74 000лв.
3 стаи + к., НС, - 65 000лв.
3 стаи + кухня, ет. среден 95кв.м. - 48 
000лв.
3 стаи + к., ет.4 - 52 000лв. монолит
4 стаи + б, с обзавеждане - 72 000лв. 
4 стаи + б, широк център, панел, след 
ремонт, PVC дограма, ламинат - 65 
000лв.
4 стаи, /мототехника/, ет. среден - 70 
000лв.
Многостаен, пазара, 126кв.м., юг-се-
вер, баня, тоалетна отделно - 78 000лв.
4 стаи + бокс, баня и тоалетна, 2 тера-
си, пълно обзавеждане, до полицията 
- 95 000
2 ст. + кухня, тухла, след пълен ремонт 
- 57 000 лв.
2 ст. + кухня, тухла - 55 000  
КЪЩИ
Къща в района на Култ. дом на 1 ет. с 

2 ст. + салон с двор от 300 кв.м. цена: 
57 000 лв.
Къща самостоятелна на етаж и при-
земен етаж с двор от 350 кв.м. - цена: 
125 000 лв.
Къща монолитна в района на Зорница 
след ремонт с двор 2 дка. - 70000 лв.
Къща в Казанлък, до Хидравлика, двор 
400кв.м. - 105 000лв.
Етаж от къща, Розариума 250кв.м. 
двор - 65 000лв.
Къща в Шейново - 35 000лв.
Къща в Енина, 2 ет. мон. двор 600кв.м. 
- 68 000лв.
Къща в Крън, двор 900кв.м. - 40 000лв.
Къща в Розово два ет. 500кв.м. двор - 
30 000лв.
Къща в Дунавци, 1.400кв.м. - 45 000лв.
Къща в X. Димитрово - 50 000лв. 
Къща в Г. Дряново - 70 000лв.
Дворно място в Овощник 700 кв.м. - 
34 000 лв.
Къща Мъглиж, двор 400 кв.м. - 12 
000 лв

ПОД НАЕМ

Гарсониера с/у общината - 250 лв./м.
2-стаен - н.стр. - 280 лв./м
3-стаен - 300 лв./м.

2 ст. - 3 ет. 80 кв.м. тухла - 56 000 лв.
2 ст. Абаята, с две тераси, тухла - 55 
000 лв., след ремонт
2 ст. Абаята, ет.8 - 52 000 лв. тухла
3 ст. + бокс - Абаята, ет.5 - 53000лв. 
- тухла - 86 кв. м.
Къща в Енина с нов покрив - 52 000 
лв. двор - 600 кв. м.
Къща на 3 ет. - с. Д. Изворово - 52 000 лв.
2-ст. след ремонт - 45 000 лв. панел Изток
Н.стр. под полицията, ет.3,с пълно 
обзавеждане - 75 000 лв.
3 ст.+ к. Н.С. пазара 83000 лв.
Н.стр. 128 кв.м. състои се от две 
спални, хол, луксозен с обза-вежда-
не и гараж - по договаряне
2-стаен, монолит - 55000 лв.
Къща в гр. Казанлък, ”Розариум” - 
400 кв.м. на плоча - по договаряне
2-стаен (изток) - 36000 лв. долу м-н Изток
3-ст. под полицията, ет.2 - тухла - 70 000 лв.
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Нюрнберг бледнее пред нас

 Огнян Марков

Народният съд е извън-
реден правораздавателен 
орган. Създаден е въз ос-
нова на Наредбата-закон 
за съдене на виновници-
те, въвлекли България във 
Втората световна война и 
отговорни за злодеяния-
та, свързани с нея. Приет 
е от Министерския съвет 
с Постановление № 6 от 
30.09.1944 г. и е обнарод-
ван е в бр. 219 от 06.10.1944 
г. на Държавен вестник.

Споровете около легитим-
ността на този нормативен 
акт и самия съд продължават 
вече повече от 70 години, 
като този дебат очевидно 
няма никакъв шанс да бъде 
разрешен категорично в пол-
за на някоя от страните нито 
в близкото, нито в по-далеч-
ното бъдеще. В случая обаче 
не е толкова важно дали този 
акт е правно издържан спо-
ред тогавашната уредба или 
не, а последствията от рабо-
тата на мракобесния трибу-
нал. А те са повече от потре-
саващи. Арестувани са 28 630 
български граждани. Следват 
135 масови процеса, по време 
на които са предявени обви-
нения срещу 10 919 души. Из-
дадените смъртни присъди са 
2 618, а изпълнените са 1046.

На 20 години затвор са осъ-
дени 28 души, на 15 г. – 946, 
по 12 г. строг тъмничен за-
твор получават 41 души, на 
10 г.  са осъдени 627 човека, 
на 8 г. - 134, на 7 г. - 134. При-
съди от 6 месеца до 6 години 
затвор получават 2127 души, 
а 652 от привлечените под 
отговорност са осъдени на 1 
година лишаване от свобода 
условно.

Прекратените преписки са 
104, починали (преди и по 
време на народния съд) – 202 
души, а оправданите са едва 
1485.

Смъртните присъди са из-
пълнени през нощта срещу 
1 февруари 1945 г. Тогава 
са разстреляни и тримата 
регенти – бившият минис-
тър-председател професор 
Богдан Филов, братът на цар 
Борис III - княз Кирил Пре-
славски и генерал-лейтенант 
Никола Михов, двадесет и 
двама министри, шестдесет и 
седем депутати, четиридесет 
генерали и полковници.

Картината на убийствата 
всъщност е много по-страш-
на, тъй като Народният съд 
е само заключителната част 
от терора, осъществяван от 

СПОМЕН ЗА 
УЖАСА 
НАРЕЧЕН НАРОДЕН СЪД

 През 1992 година в манда-
та на кмета Бончо Сарафов 
тленните останки на убитите 
са есхумирани и погребани 
както подобава. В Гробищния 
парк на Казанлък е издигнат 
и паметник с наслов „Жертви 
на комунистическия терор”, 
върху който са изписани име-
ната на всички 22 души.

Общо 2730 човека са осъде-

КОГАТО УБИЙЦИТЕ 
ДОЙДОХА В ГРАДА НИ

 от присъдите са 
 смъртни и са из- 
 пълнени още съ- 
 щия ден. Телата са 
нахвърлени в общ гроб.

 са осъдените от Ка- 
 занлъшка околия от  
 Народния съд, засе- 
 давал на 2 март 
1945 година в сградата на На-
родно читалище „Искра”. 

97 22
ни от Народния съд в Бълга-
рия в периода декември 1944 
година – април 1945 г. Сред 
осъдените са 67 депутати 
от 3 правителства, тримата 
регенти на България, мини-
стри, интелекуталци. Общо 
са заседавали 135 състава на 
Народния съд, с повече от 
150 народни обвинители, а 
подсъдимите са били 11 122 
души.

комитетите на Отечествения 
фронт веднага след 9 септем-
ври 1944 г.

След като партизанските 
чети и отряди слизат от гора-
та, започва невиждана кър-
вава разправа, в която уреж-
дането на личните сметки с 
бившите управници по места 
в огромното болшинство от 
случаите вземат превес над 
политическата конфронта-
ция.

По различни данни в дни-
те от 9 септември до издава-
нето на Наредбата закон на 
6 октомври същата година в 
цялата страна без съд и при-
съда са избити между 15 000 и 
25 000 души, при това все ин-
телигенция - лекари, съдии, 
свещеници, банкови чинов-
ници, журналисти, кметове, 
учители...

За това свидетелстват запа-
зилите се писма от кореспон-
денцията между първия човек 
в комунистическата партия в 
страната тогава Трайчо Кос-
тов и „вожда“ Георги Дими-
тров, който по това време е в 
Москва. На 13 септември 1944 
г. Костов (под псевдонима 
Спиридонов) пише дословно 
на Димитров:

„…В първите дни на ре-
волюцията стихийно бяха 
разчистени сметките с 
най-злостните врагове, по-
паднали в наши ръце. Сега 
се вземат мерки с това да се 
занимават съответните нака-
зателни органи.“

Дванадесет дни по-къс-
но, на 25 септември, Костов 
отново рапортува на Дими-
тров: „Готов е законопроек-
тът за Народния съд. Приета 
е най-кратката процедура, 
но докато започнат да дейст-
ват, ще мине известно време. 
Това може да бъде използвано 
за негласно ликвидиране на 
най-злостните врагове, което 
се прави от наши вътрешни 
тройки. Контрареволюцията 
трябва да бъде обезглавена 
бързо и решително.“

А ето какво разказва в едно 
интервю от 1984 г. ген.-полк. 
Мирчо Спасов, дясната ръка 
на Тодор Живков за онова 
време, както си личи – пряк 
свидетел на ставащото в тези 
страшни дни.

Всяка нощ пред Дирекци-
ята на полицията на „Лъвов 
мост“ в София са докарвани 
хора от града и селата. Опис-
вали ги и след това с камиони 
ги откарвали към радомир-
ските села Върба, Темелково 
и Батановци, където ги из-
бивали и заравяли из нивите. 

„Около 100 нощи пращахме 
по пет камиона, по двайсет 
на камион, това ще е някъде 
десет хиляди...“, хладнокръв-
но пресмята тогава Спасов.

Повечето от обвиненията 
към осъдените са абсурдни. 
Такива са първите две точки 
от чл. 2  (най-важните) на На-
редбата закон, вменени с нея 
като престъпления. Те касаят 
„лицата, които след 1 януари 
1941 г. са изложили сигур-
ността на държавата или са 
поставили народните инте-
реси в опасност, било като са 
сключили международни до-
говори с воюващи държави, 
било като са взели решение 
да обявят война и да водят 
война“ и „ръководните лица, 
които след 22 юни 1941 г. са 
заповядали действия, нару-
шаващи обявения неутрали-
тет към Съюза на съветските 
социалистически републики 
и с това са отегчили междуна-
родното положение на Бълга-
рия.“

Тук може само да се каже, 
че на осъдените на смърт 
депутати, повечето от ми-
нистрите, военните, на два-
ма от станалите по-късно 
регенти влизането на Бъл-
гария в Тристранния пакт е 
съобщено „за сведение“ едва 
на 1 март 1941 г., същия ден, 
когато войските на Вермахта 
започват да навлизат от север 
в страната ни и да се дисло-
цират по южната граница за 
нападение срещу Гърция и 
Югославия.

Силно изобличаващ е и 
един друг факт, старателно 
скриван от комунистическа 
пропаганда до промените в 
края на 1989 г. Той касае така 
наричаната Соболева акция 
(по името на Аркадий Собо-
лев – висш чиновник в съвет-
ското външно министерство). 
Чрез него СССР предлага на 
България „Договор за вза-
имна помощ“, с който се га-
рантира независимостта на 
страната ни и се  изразява 
подкрепата от СССР на ней-
ните териториални искания 
в Беломорска Тракия и Евро-
пейска Турция.

В замяна на това от Бъл-
гария се иска „съвсем мал-
ко“ - да предостави на СССР 
военни бази в Бургас и Ва-
рна. Тоест добре известната 
прелюдия към съветска оку-
пация, както това вече се е 
случило с балтийските репу-
блики Литва, Латвия и Есто-
ния.

Но тук същественото е дру-
го. По това време Германия 
и СССР са съюзници, двете 
страни водят тайни прегово-
ри за разпределение на зони-
те си на интереси в Европа, 
Азия и Африка. И тъкмо зато-

ва някои от лозунгите, които 
тогава издига комунисти-
ческата партия в България в 
подкрепа на договора, никога 
не влизат нито в научната ли-
тература, издавана у нас по 
времето на социализма, нито 
в учебниците.

Защото след добре из-
вестния на всички „Съюз със 
СССР!“ идва друг, доста оза-
дачаващ съвременниците 
ни: „Искаме съюз с героична 
и социално справедлива Гер-
мания!”

Именно поради това Георги 
Димитров предупреждава в 
края на 1944 г. Трайчо Костов 
да се използва за пропаганда 
съветското предложение за 
”взаимопомощ” изключител-
но внимателно. Тоест, като 
се затаи част от обективната 
истина.

Всичко това обаче няма 
съществено значение за па-
лачите след 9 септември. 
Важното е класовият враг да 
бъде избит, близките му ин-
тернирани и поставени да 
живеят в мизерия, а в стра-
ната да бъде наложена „сво-
бодата“ по кървавия съветски 
образец, довел впоследствие 
до смъртта и въдворяването в 
концлагерите и затворите на 
не по-малко от 120 000 души.

За това говорят и архиви-
те. Комунистическият лидер 
Трайчо Костов (репресиран и 
убит по-късно по заповед на 
Москва от своите „другари“) 
не споменава в телеграмите 
си до Георги Димитров име-
на, а проценти.

Така например той уведо-
мява вожда в Москва, че се е 
съобразил с неговите бележки 
и че ще бъде вдигнато число-
то на смъртните присъди, 
като за депутатите се опреде-
ля 70 процента от тях да бъдат 
разстреляни.

Вместо послеслов
Денят 1 февруари безспор-

но е дата, на която всички 
трябва да прекланяме глави 
пред жертвите на комунис-
тическия режим. В същото 
време също така е безспорно, 
че на бъдещите поколения е 
нужна не просто истината за 
близкото минало на Бълга-
рия, а цялата истина. И то не 
за друго, а за да не повтарят 
грешките на своите родите-
ли, деди и прадеди.

Защото след Войнишкото 
въстание от 1918 г. на прак-
тика се създава съществува-
щото и днес разделение сред 
българския народ. А палачите 
и жертвите от 1923 г., 1925 г., 
1934 г., от периода 1941 – 1944 
г. и след това до края на 1989 
г. прекалено често сменят 
своите роли, за да могат да 
бъдат представяни единстве-
но в черно и бяло.

Стефан ТОТЕВ

ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ 
НИ ОБРА И  

ЦАРЕВИЦАТА  
ДОРИ

Есен. Септември. При-
бира се реколтата, и вие 
прибирате вашата. Ето 
– имате цяла нива с царе-
вица. Обрахте царевицата 
и понеже е влажна я оста-
вихте да съхне в двора на 
къщата.

Но те  - (братушките) са 
гладни и обират царевицата, 
без да питат. Просто я вземат 
и изнасят. Без да плащат.

Да плащат!?
Вие гледате, слисан.
Това е кражба!
Да, да, чиста кражба.
И вие протестирате.
И искате от въоръжените с 

шмайзери братушки разпис-
ка, документ за царевицата – 
че ще вия платят после.

„Братушките” ви гледат 
изумени!

Те настръхват, те посягат 
към шмайзерите.

„фашист. Я ебю твано магъ” 
– крещи един „братушка” и 
ви хваща под ръка. Извежда 
ви пред дувара на къщата и 
ви изправя до него.

„разстрел” – мислите вие – 
„ще ме разстрелят”.

Писва цялата махла. Изли-

зат вашите комшии. Жените 
плачат, мъжете обясняват 
високо нещо на „братушки-
те”

Как да е – разминава се. 
Братушките ви оставят жив 
и товарят, товарят вашата 
царевица.

Вие гледате слисан и вече 
знаете: Да, така ще да е, в 
тяхната земя. Без собстве-
ност, без земя – там действа 
шмайзера.

Вие навеждате глава. Раз-
бирате. Усещате какво ще 
ви донесат братушките и 
във вашата душа се разлива 
една топлина, една надежда. 
Надежда във вашата органи-
зация.

Тя развява своите знаме-
на.

Тя провежда митинги. Тя 
защитава вашите права.

„Да само тя ще ме защи-
ти…само тя” – мислите вие.

Три години по-късно, след 
порой от насилие, терор и 
фалшификации на избори, 
те на по всемстна лъжа и 
демология- вашият водач е 
обесен и вашата организа-
ция

Палачите и техните жертви

По инициатива на 
ПП ”Герб”, с участи-
ето на президента 
Жельо Желев и прзи-
дента Петър Стоянов,  
1 февруари беше 
обявен за ден на 
жертвите на Кому-
нистическия Наро-
ден Съд.

Всяка година на 
този ден пострада-
лите от комунизма  
в Община Казанлък 
се събират в църк-
вата  Св. Йоан Пред-
теча (зад централна 
поща), където све-
щеника обслужва за-
укопойна молитва. 

А на 2 март, зауко-
пойна молитва се об-
служва пред памет-
ника на осъдеинте 
на смърт, който се 
намира в Казанлъш-
кият гробищен парк

НА 1 ФЕВРУАРИ ОТБЕЛЯЗАХМЕ 74 ГОДИНИ 
ОТ МАСОВИТЕ УБИЙСТВА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ 

КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ У НАС
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Агентурното минало на БПЦ

Как реагирал дядо 
Панкратий на случая с 

отец Василковски
> Продължава от предния брой

Важен детайл е как реагира 
на тези данни църковното ръ-
ководство в лицето на прекия 
духовен началник на свещ. 
Василковски – Старозагорския 
митр. Панкратий. 

Както е известно, той е привле-
чен за сътрудник на Държавна си-
гурност през 1971 г. под кодовото 
име „Бойко”, а негов водещ офи-
цер през 70-те години е първият 
заместник-началник на Шесто 
управление Иван Димитров. Тък-
мо като заместник-началник на 
управлението полк. Иван Дими-
тров е автор на указанията до ДС 
– Стара Загора да бъде заведено 
Дело за оперативна проверка на 
свещ. Петър Василковски. В този 
смисъл може да се каже, че Иван 
Димитров е човекът, който персо-
нално ръководи цялата операция 
по делото за разпространението 
на антисъветска литература, до-
казателство за което е и изказана-
та му на 17 май 1974 г. „служебна 
благодарност” за работата му по 
ГДОР „Комари”. Същата година 
той е награден и с орден „Народна 
република България – 3 степен”.

Макар и да е пестеливо на под-
робности, агентурното досие на 
митр. Панкратий показва, че 

свещеникът влиза в 
полезрението на службите още 

през ноември 1972 г. 
В рапорт за проведена среща с 

агент „Бойко” от 17 ноември 1972 
г. Иван Димитров съобщава, че 
митрополитът е предал докумен-
ти от заседанието на Синода, на 
което са били приети решения 
за създаване на международен 
отдел в Синода, който ще се въз-
главява от „Бойко”. Става дума за 
създаването на Отдела за външна 
и миротворна дейност към Св. Си-
нод на БПЦ, който през следващи-
те две десетилетия, оглавяван от 
митр. Панкратий, се превръща в 
основната институция, натоваре-
на с икуменическата дейност на 
БПЦ и която с времето придоби-
ва все по-голяма независимост от 
същинското църковно ръковод-
ство. В донесението агент „Бойко” 
изразява разочарованието си, че 
на заседанието патр. Максим се е 
солидаризирал с отрицателното 
становище на Врачанския митр. 
Паисий, който изтъкнал, че спо-
ред този проект новият „отдел 
щял да бъде Синод в Синода на 
БПЦ”. По тази причина след това 

ПОПАДНА В ЛАПИТЕ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ 
И СЛУЖБИТЕ НА СИГУРНОСТ

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ИЗБЯГА ОТ БОЛШЕВИШКИТЕ ГОНЕНИЯ В РУСИЯ, НО

Накратко – вторият след Българ-
ския Патриарх за пред Света.

Единодействието се постига, 
като всички важни въпроси се 
съгласуват предварително на ня-
колко равнища – на държавно рав-
нище това са съответните отдели на 
държавна сигурност и на комитети-
те по църковни въпроси, а на цър-
ковно - отделите за външни връзки 
към администрацията на съответ-
ната църква. 

От началото на 70-те години до 
края на комунистическия режим 
този отдел към Синода на Българ-
ската православна църква е оглавя-
ван от Старозагорския митрополит 
Панкратий, вербуван през 1971 г. с 
кодовото име „Бойко”. Както може 
да се очаква, на върха на тази пи-
рамида се намират съответните 
структури в Съветския съюз и ру-
ската църква, а всички важни ику-
менически въпроси се съгласуват 
предварително с Пети отдел на КГБ 
(еквивалент на българското Шес-
то управление). Резултат точно на 
такова взаимодействие е и изди-
гането на най-известния български 
представител в икуменическото 
движение – Тодор Събев, до поста 
заместник-генерален секретар на 
Световния съвет на църквите през 
1979 г. Държавният контрол върху 
тази дейност през комунизма е и 
най-вероятната причина през 1998 
г. Българската православна църква 
да вземе решение за прекратяване 
на членството си в Световния съвет 
на църквите.

ЕДИН ОТ 
МНОГОТО АГЕНТИ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ 

СЛУЖБИ В 
БЪЛГАРСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА 

ЦЪРКВА

КОЙ Е 
ПАНКРАТИЙ?

Момчил 
МЕТОДИЕВ

е доктор по история от СУ „Св. 
Климент Охридски“. Редактор е на 
списание „Християнство и култура” 
и изследовател към “Института за 
изследване на близкото минало”. 
Работил е по Проекта за историята 
на Студената война на Института 
„Уудроу Уилсън“ във Вашингтон, 
САЩ. Автор е на книгите „Папите и 
тяхната империя – ІI-VІІ век” (2002) 
и „Машина за легитимност. Ролята 
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славна църква и комунистическата 
държава” .

митр. Панкратий провел разговор 
с патриарха, който на следващо-
то заседание „може би и по други 
внушения” се „коригирал” и така 
предложението било прието.

В същия рапорт се посочва, ве-
роятно в отговор на запитване на 
офицера, че 

в Казанлъшкия манастир 
„живее пенсионираният 

свещеник от руски 
белоемигрантски произход 

Петър Василковски,
 на около 70 години”. В заключе-

ние на агента е поставена задача 
„да изучи Василковски”.

Името на свещеника се появя-
ва отново в агентурно донесение 
от 24 април 1973 г. Срещата е 
посветена на заседание на Хрис-
тиянската мирна конференция в 
Москва, но в края агентът получа-
ва конкретната задача „да прояви 
интерес как живее и каква литера-
тура чете свещеникът-пенсионер, 
бивш белогвардеец в Казанлъш-
кия манастир Петър Василковски”.

Следващата среща с агент „Бой-
ко” е едва на 21 януари 1974 г., дъл-
го след направената „реализация” 
и арести по това дело и когато

свещеникът вече не е между жи-
вите.

В рапорта от срещата водещи-
ят офицер привежда и най-много 
подробности какво се случва през 
изминалата година. Посочва се, че 
в изпълнение на дадените му 

указания, „Бойко” е провел 
среща със свещ. Василковски.

 На тази среща „Бойко” пита све-
щеника защо „не го е информи-
рал, че бил разпитван от органите 
на сигурност”. В отговор свещени-
кът казва, че не му е било удобно. 
След това уточнява, че е бил обви-
нен и „се признавал за

 виновен” в следното:
„че е получавал, чел и разпрос-

транявал литература с антикому-
нистическо и антисъветско съдър-
жание от лица в София, доставяна 
зад граница.

Че е превел, напечатал и раз-
пространил до няколко лица така 
нареченото „великопостно посла-
ние” на Ал. Солженицин до всеру-
ския патр. Пимен.

Че е взел и се опитал да прене-
се в СССР една книга на Бердяев, 
префотографирана, но поради уп-
лаха на граничния пункт бил скъ-
сал същата”.

След тези „обяснения” Бойко му 
казва, „че 

той е извършил и като 
гражданин, и като 

свещенослужител три големи 
престъпления, 

а те се свеждат до следното:
1. Че като руснак по произход 

той е извършил престъпление към 
неговото отечество и родина.

2. Че е извършил престъпление 
срещу Съветския съюз, страната, 
която ни освободи от фашизма и 
даде най-много жертви през вре-
ме на Втората световна война.

3. Че той е извършил престъпле-
ние и голям грях пред Църквата и 
лично пред агент „Бойко”, който 
има над него известни му задъл-
жения. Необходимо е да размисли 
още веднъж за всичко, което е сто-
рил, а може би и все още неразкаял 
се докрай и на следващата среща 
след няколко дни да направи пред 
него сакраментална (тайнствена) 
изповед за всичко.

На това предложение от страна 
на агент „Бойко” Василковски се е 
съгласил и обещал да направи тази 
изповед. 

Такава изповед обаче 
Василковски не е направил, 
тъй като на 12 януари е починал 

от разрив на сърцето.
От извършената проверка на 

притежаваните от него вещи и ма-
териали не се оказали такива, кои-
то представляват интерес за нас”.

По-нататък на същата среща и 
продължавайки темата, „Бойко” 
споделя, „че е целесъобразно той 
да постави пред патр. Максим и 
Синода на БПЦ въпроса за взи-
мане на официално становище на 
нашата църква по Ал. Солженицин 
и неговите клеветнически изда-
ния против Съветския съюз”.

В отговор водещият офицер 
одобрява идеята, поради което 
разяснява на „Бойко” „кой е Ал. 
Солженицин и какво представлява 
неговото творчество, което се из-
дава от западни централи и орга-
низации, и че е най-подходящо на 
страниците на църковния вестник 
да излезе изобличителна статия 
по случая и последната книга на 
Солженицин „Архипелаг Гулаг”. 
Агентът обещава това да бъде из-
пълнено, а в раздела „Задачи” е 
вписано 
агентът „да се опита тактично 

да прокара решение по 
Солженицин”.

 От следващите срещи не ста-
ва ясно дали тази инициатива на 
митрополита е била осъществена.

Това са всички документи, 
които към този момент могат да 
бъдат открити за свещ. Петър Ва-
силковски, роден през 1899 г. и 
починал през 1974 г. на 74-годиш-
на възраст. Младостта си той пре-
карва в бягство от болшевишките 
гонения в собствената си страна, 
което в началото на 40-те години 

го довежда в България. За живота 
и дейността му в България през 
50-те и 60-те години други данни 
няма, освен запазените снимки от 
посещението на Московския патр. 
Алексий в Казанлъшкия манастир 
през 1957 г., на които присъства и 
о. Василковски.

Съдбата му на „странична 
жертва” по делото на Александър 
Солженицин е показателна за ре-
жима, а и за състоянието на цър-
ковния живот в България в този 
период. На повърхността това 
изглежда като дело за спиране на 
разпространяването на литерату-
ра с „клеветническо съдържание”, 
което е показателно за нивото на 
граждански свободи в страната. 
Няма съмнение, че комунистиче-
ският режим е имал основание да 
се страхува от опасността, която 
Солженицин представлява за него. 

Известно е, че излизането на 
„Архипелаг ГУЛаг“ се приема 

за повратен момент, след 
който дори левицата на Запад 
отказва да се идентифицира 

със съветския комунизъм.
Косвено този случай поставя 

редица въпроси и за църковната 
история в периода на т. нар. „раз-
вит комунизъм” през 70-те и 80-те 
години. Свещ. Петър Василковски 
е един от свободомислещите хора 
в Българската църква, човек със 
същинска духовна нагласа, което 
неизбежно го отвежда до сблъсък 
с режима, макар и той да не е бил 
подготвен за този сблъсък. Осно-
вателно уплашен, след като е арес-
туван, той се опитва да нанесе въз-
можно най-малко вреда на хората, 
въвлечени в цялата история. 

Случаят е показателен за 
ресурсите, които държавата 
може да мобилизира, за да 

смаже един такъв човек,
включително като се възполз-

ва от влиянието си върху един 
от митрополитите на Църквата. 
Рапортите, съхранени в досие-
то на агент „Бойко”, не могат да 
бъдат приети напълно безкри-
тично, тъй като те препредават 
разговори, водени от други хора 
и на друго място. Дори детай-
лите в тези разговори да бъдат 
поставени под съмнение обаче, 
предадената в тях атмосфера е 
автентична, доколкото досието 
на митр. Панкратий често ос-
тавя впечатление за старателно 
изпълнение на поставените от 
службите задачи.

Освен като епоха на дисиденти-
те, времето до средата на 80-те го-
дини в Източна Европа е известно 
и като период на „застоя”. Застой, 
в който публичността е доминира-
на от пропагандните клишета на 
режима, паралелно с които се раз-
виват и редица подмолни култу-
ри, поставящи под съмнение тези 
клишета. О. Петър Василковски е 
представител тъкмо на 
тази подмолна култура, която, 
макар и не много забележима, 

съществува и в средите на 
Българската православна 

църква. 
Това е причината, поради която 

църковната памет за този период 
следва да обръща внимание не 
само на външната и институцио-
нална история на Църквата, но и 
на съдбата на свещениците или 
архимандритите, които се оказ-
ват конфронтирани с атеистич-
ния комунистически режим само 
заради вярата си. И заради жела-
нието си да четат и разпространя-
ват книги, които носят „вътрешна 
свобода”...

------------------------------------
На снимката: свещ. Петър Ва-

силковски с монахини от Казан-
лъшкия манастир (вдясно от све-
щеника е неговата майка) – Архив 
на манастира „Въведение Богоро-
дично” в Казанлък; снимката е пре-
доставена от Любов Хлебарова.

* За първи път този текст е пуб-
ликуван в сп. ”Християнство и кул-
тура”, бр. 9 (136), 2018 (бел. ред.).

* В момента са в ход снимките 
за документален филм за отец Пе-
тър. Всеки, който има информация 
за живота и гибелта на свещеника, 
може да се обади на лични съобще-
ния във ФБ на Петър Марчев.



Брой 510 Петък, 8 февруари 2019 г.
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ПРО ДА ВА  АПАР ТА МЕН ТИ:
Гар со ни е ра, мо но лит, 45 кв.м., ет.2, pvc дог ра ма, 

те ра кот, вът реш на, юж на, из ба, тих цен тър - 48000 
лв.

Сту дио, н.стр., 57 кв.м., ет.3, след осн. рем., PVC, 
вън. изол., ла ми на т, на пъл но об за ве ден, нап ра ве ни 
и обо руд ва ни ба ня и кух ня с чис то но ви уре ди, вли-
заш и жи ве еш, цен тър - 67000 лв., дог.

2 стаи + кух ня, 64 кв.м., ет.4, вът ре шен, южен, 
из ба, Из ток - 32000 лв., Из год но

2 стаи + кух ня, 65 кв.м., те ра кот, вът ре шен, 2 те-
ра си, из ба, доб ро със то я ние, над Лан ков – 40000 лв.

*2 ст + к, н.стр., 78 кв.м., ет.2, PVC-зл.дъб, 
шпакл. и бо яд. сте ни и та ва ни, вън.изол., вътр.
вра ти - MDF, вх.вра та - блин ди ра на, из ба, за-
вър ш ва не 12.2018 год., Ку ла та - 63960 лв., Из-
год но

2 ст+к, н.стр-во, 72,10 кв.м., ет.4, ко ри дор, ба-
ня с то ал., спал ня, днев на с кух ня вед но, те ра са и 
из ба, PVC, шпакл. сте ни и та ва ни, под на за маз ка, 
вън.изол., вътр.вра ти, блинд.вх.вра та, га зиф., асан-
сьор, при же ла ние-га раж, за вър ш ва не 07.2019 год. 
- 61285 лв., Из год но  

*2 стаи + кух ня, мон., 70 кв.м., ет.2, пар кет, 
вът ре шен, 2 те ра си, та ван, из ба, Бол ни ца та - 
63000 лв.

2 ст+к, мон., 75 кв.м., ет.6, PVC-час тич но, ла-
ми нат, но ви кух ня и ба ня, вътр., 2 те ра си, об за-
ве ден, та ван, из ба, Ка зар ма та – 60000 лв.

2 ст + к, мон., 70 кв.м., ет.3, южен, та ван, из ба, 
под По ли ци я та – 65000 лв., до гов.

2 ст + к, мон., 70 кв.м., след осн. рем., PVC, 
изол., ла ми нат, те ра кот, но ви ба ня и кух ня, об-
за ве ден и обо руд ван с но ви ме бе ли и уре ди, 2 те-
ра си, та ван, из ба, цен тър - 78000 лв.

2ст.+к, мон., 72кв.м., PVC, кух нен с ко, 2спал ни, 
ки лер, из ба, Аба я та - 56 000 лв.

2 ст + к, мон., 70 кв.м., ет.2, цв. pvc дог ра ма, 
вън. изол., ла ми нат, те ра кот, шпак ло ва ни и 
бо я ди са ни сте ни и та ва ни, но ва ба ня, цен тър - 
63500 лв.

2 ст+к, н.стр-во, 76,47 кв.м., ет.4, ко ри дор, ба-
ня с то ал., спал ня, днев на с кух ня вед но, те ра са и 
из ба, PVC, шпакл. сте ни и та ва ни, под на за маз ка, 
вън.изол., вътр.вра ти, блинд.вх.вра та, га зиф., асан-
сьор, при же ла ние-га раж, за вър ш ва не 07.2019 год. 
- 65000 лв., Из год но

*3ст.+к., 86кв.м., ет.6, PVC, ла ми нат, те ра кот, 
из ба, мн.до бър, Из ток - 47 000 лв.

3ст.+к., 86кв.м., ет.6, 2 те ра си, вът ре шен, из ба, 
м-н Из ток - 45000 лв.  

3 ст + к, н. стр., 98 кв.м., ет.4, PVC, изол., на пъл-
но за вър шен, ла ми нат в ста и те, нап ра ве на и обо-
руд ва на ба ня с душ-ка би на, шпакл. и бо яд. сте ни и 
та ва ни, 2 те ра си, из ба, асан сьор, Па за ра - 95000 лв.

*3 ст+б, мон., 85 кв.м., ет.3, PVC, ла ми нат, те-
ра кот, нап ра ве ни ба ня и кух ня, мн.доб ро съст., 
цен тър – 85000 лв.

3 ст + к, мон., 95 кв.м., ет.2, пар кет, 2 те ра си, вът-
ре шен, та ван, из ба, уч-ще Ки рил и Ме то дий - 87000 
лв.

3 стаи + кух ня, мон., 100 кв.м., ет.4, PVC, две 
спал ни, днев на с кух ня вед но, мал ка свет ла стая-
дреш ник, ба ня и то ал. от дел но, двой на те ра са, цен-
тър - 75000 лв.

3 ст+к, н.стр., 94 кв.м., ет.2, ко ри дор, ба ня с то ал., 
2 спал ни, кух ня с днев на вед но, те ра са и из ба, PVC, 
шпакл. сте ни и та ва ни, под на за маз ка, вън.изол., вътр.
вра ти, блинд.вх.вра та, га зиф., асан сьор, при же ла ние-
га раж, за вър ш ва не 07.2019 год. - 79900 лв.

3 ст + к, 86 кв.м, ет.1, след ре монт, pvc дог ра ма, ус во-
е ни те ра си, ла ми нат, но ва ба ня с то ал., но ва кух ня, из ба, 
над Лан ков - 55000 лв.

3 ст + к, 125 кв.м., ет.4, 2 ба ни с то а лет ни, ка то ед на та 
е към спал ня с дреш ник, 3 те ра си, сте пен на за вър ше-
ност: шпак ло ва ни и бо я ди са ни сте ни и та ва ни, ла ми нат, 
об ли цо ва ни с гра ни тог рес те ра си, PVC, вън.изол., го тов 
кра ят на 04.2018 год., цен тър - 107000 лв.

3 ст+к, н.стр., 102,67 кв.м., ет.1/над га ра жи/, ко ри дор, 
ба ня с то ал., 2 спал ни, кух ня с днев на вед но, 2 те ра си и 
из ба, PVC, шпакл. сте ни и та ва ни, под на за маз ка, вън.
изол., вътр.вра ти, блинд.вх.вра та, га зиф., асан сьор, при 
же ла ние-га раж, за вър ш ва не 07.2019 год. - 87270 лв.

4 стаи + бокс, мон., 100 кв.м., вът ре шен, из ба, м-н 
“Из ток” - 55000 лв., до гов.

4ст.+к., н.стр., 150кв.м., PVC, ла ми нат, шпакл. и бо я-
ди са ни сте ни и та ва ни, вън ш на изол., гра ни тог рес, асан-
сьор, За пад - 120 000 лв.

*4 стаи + бокс, мон., 110 кв.м., ет.1 /над га ра жи/, 
PVC, пар кет, под гот вен за ре монт, та ван, из ба, под 
по ли ци я та - 75000 лв., до го ва ря не

4ст.+к., мон., 126кв.м., ет.3, PVC, пар кет, те ра кот, об-
за ве ден и обор. с ме бе ли и тех ни ка, та ван, из ба, цен тър 
- 110 000 лв.

4ст.+б, н.стр., 112кв.м., ет.4, ла ми нат, PVC, изол., 
шпакл. и бо я ди са ни сте ни и та ва ни, 2те ра си и ед на ос-
тък ле на, ба ня, то ал., из ба 5 кв.м., тих цен. - 105000 лв., 
дог.

4 ст + б, мон., 100 кв.м., ет.2, пар кет, дю ше ме, га раж, 
част от двор, под По ли ци я та - 75000 лв.

*4 ст + к, мон., 120 кв.м., ет.2, PVC, пар кет, те ра кот, 
3 те ра си, ба ня и то а лет на от дел но, доб ро със то я ние, 
та ван, Мо то тех ни ка - 87000 лв.

4 ст+к, н.стр., 138,72 кв.м., ет.4, ко ри дор, 2 ба ни с 
то ал., 3 спал ни, кух ня с днев на вед но, 2 те ра си и из ба, 
PVC, шпакл. сте ни и та ва ни, под на за маз ка, вън.изол., 
вътр.вра ти, блинд.вх.вра та, га зиф., асан сьор, при же ла-
ние-га раж, за вър ш ва не 07.2019 год. - 117912 лв.

4 стаи+бокс, мон., 110 кв.м., ет.2, пар кет в ста и те, ба ня 
и то а лет на от дел но, 3 те ра си - вся ка стая е с из лаз, го ле-
ми та ван и из ба, Ку ла та - 85000 лв.

4ст.+б., мон., 110кв.м., ет.4, пар кет, 2те ра си, та ван, из-
ба, Бол ни ца та - 77 000 лв.

4ст.+б., мон., 100кв.м., ет.4, пар кет, те ра кот, та ван, из-
ба, под у-ще Ан тим - 75 000 лв.

*Търг. По мещ., н. стр. 140 кв.м., съст. се от 2 обек та 
с площ от 86 и 54 кв.м. с предн. за за ве де ние, ка фе, 
за кус ки..., PVC- зл. дъб, под с гра ни тог рес, та ва ни-
гип с кар тон, сте ни шпак ло ва ни, 2 вхо да, 3 са ни тар ни 
въ зе ла, про да ват се за ед но и по от дел но – об що 161000 
лв.

Ма га зин, н.стр., 95кв.м., за вър шен, те ра кот, бо я ди сан, 
центр. част - 55 000 лв., из год но

Ма га зин, 62кв.м., но во стр., стъкл. вит ри на, те ра кот, 
сан. въ зел, склад, цен тър - 98 000 лв., до гов.

Пар цел с площ 1827 кв.м. за про миш ле ни це ли с ли це 
на оби кол но то от се вер на та му стра на, юж но от КАТ - 
65000 лв.

Пар цел с площ 5.3дка, ъг лов - на 2 асф. ули ци в Ка зан-
лък вед но с про изв. и скл. сгра ди с площ око ло 800кв.м. 

- 65лв./кв.м.
КЪ ЩИ В КА ЗАН ЛЪК:

Етаж от къ ща, 2-ри, тух ла, PVC, ла ми нат, те ра кот, 
със то ящ се от 3 стаи, кух ня, ба ня с то а лет на и те ра са, 
об за ве ден с но ви ме бе ли и тех ни ка, търг. По мещ. в дво-
ра с ли це към ул., центр. част - 65000 лв.

Етаж от къ ща-вто ри, тухла, 85 кв.м., със са мост. 
вход, със то ящ се от ко ри дор, 2 спал ни, днев на с 
кухн. бокс, ба ня с то а лет на и те ра са, ця ло то тав. 
по мещ., 2 ви со ки из бе ни стаи, двор 165 кв.м., Мо то-
тех ни ка - 70000 лв.

Къ ща, тух ла на пло чи, 3 ета жа с по 2 спал ни, днев на, 
тра пе за рия и кухн.бокс, са ни тар ни въз ли, РЗП 320 кв. 
м., из ба, га раж, двор 500 кв.м., ста ди о на - 102000 ев ро

Къ ща, тух ла, близ нак, приз. и ет. иден тич ни с по 2 
стаи, кух ня и ан т ре, ба ня с то а лет на вът ре, 2/3 от къ ща-
та е на пло ча, pvc дог ра ма на при зем ния етаж, ло кал но 
пар но, л.кух ня, на вес за ко ла, двор 222 кв.м., хид рав ли-
ка - 69000 лв., до го ва ря не

Къ ща, тух ла, приз.+ет., PVC , ла ми нат, те ра кот, двор 
300кв.м., Ста ди о на - 100 000 лв.

Къ ща, тух ла, са мост., ви сок при зе мен и етаж с по 
4 стаи и ба ня с то ал., двор 500 кв.м., Хид рав ли ка – 
120000 лв.

Къ ща, тух ла на 2 ета жа, ба ня и то а лет на вът ре, ма га-
зин 26 кв.м. с раз ре ши тел но за пол з ва не, близ нак двор 
175 кв.м, II зо на - 85000 лв.

*Къ ща, са мос то я тел на, при зе мен и етаж с по 4 
стаи, двор 430 кв.м., Ма нас ти ра - 79000 лв., до го-
ва ря не

КЪ ЩИ В СЕ ЛА ТА:
*Шей но во, къ ща, тух ла, пло ча, 3ст.+к., WC, л.кух ня, 

га раж, доп.пос т рой ки, сон да, двор 1дка - 40 000 лв.
Па вел ба ня, къ ща на 2 ета жа с 3 стаи, двор 750 кв.м. 

на 2 ули ци - 35000 лв.
Ско бе ле во, къ ща, са мост. на 2 ет. с по 3 стаи, бокс и 

ан т ре, л. кух ня 40 кв.м. със то я ща се от 2 по мещ., сел с-
кост. постр., мно го ов. дръв че та, двор 760 кв.м., на цен-
тъ ра - 38000 лв., дог.

Г. Дря но во, къ ща, из ма за на, лят на кух ня, двор 
800кв.м., доб ра - 40 000 лв.

Тъ жа, къ ща, тух ла, 4ст.+бокс, ба ня вът ре, об за ве де на, 
двор 930кв.м. - 35 000 лв., до го ва ря не

Ени на, къ ща, ка мък и кир пич, из ма за на, ко ри дор и 4 
стаи, из ба под пол. къ ща, лят на кух ня, на вес и тла ка не 
на 2 ета жа по 50 кв.м., двор око ло 500 кв.м., центр. част 
- 45000 лв., до го ва ря не

Ени на, къ ща ста ро стр. на 2 ета жа с 3 стаи, из ба, лят-
на кух ня с кух нен с ки бокс и ба ня с то а лет на, из ма за на, 
за поч нат нов стро еж, до пъл ни тел ни пос т рой ки, га раж, 
двор 700 кв.м. - 49000 лв.

Крън, къ ща, ста ро стр., БиТ вът ре, плев ня, мон.га-
раж, с ка нал, кла де нец, двор 700кв.м. - 27 000 лв., до-
го ва ря не

Шип ка, къ ща, тух ла, на 3ет., с БиТ вът ре, гол. на вес с 
чеш ма и зид.ка ми на, л.кух ня, двор 600 кв.м. - 64 000 лв. 

Сред но Из во ро во, къ ща но ва на 2 ета жа с по 3 стаи, 
кух ня и ба ня с то а лет на, пар тер с два га ра жа и са ни тар-
ни въз ли, двор 600 кв.м. - 55000 лв., до го ва ря не

Мъг лиж, къ ща, 2ет., с по 2стаи и доп.постр. - лят на 
кух ня, двор 500кв.м. - 22 000 лв., до гов.

Ду нав ци, къ ща, из ма за на, 4 ст+б, л.кух ня с ба ня, га-
раж, доп.постр., на ве си, двор 450 кв.м. - 35 000 лв., до-
го ва ря не

Ду нав ци, дв.мяс то 800кв.м., во да, ток, кла де нец, 
стоп.постр. и 2 стаи, бли зо до цен тъ ра - 19000 лв., до-
гов.

ПОД НА ЕМ
3 стаи+кух ня, 100 кв.м., PVC, вън.изол., те ра кот, ла-

ми нат, час тич но об за веж да не, са ни ран блок, над Лан-
ков – 230 лв., до гов.

2 стаи + кух ня, 75 кв.м., ет.4, по лу об за ве ден, вът ре-
шен, доб ро със то я ние, из ба, над Лан ков - 200 лв.

Ма га зин 36 кв.м., цвет на PVC, ла ми нат, ока чен та-
ван, шпак ло ва ни сте ни, 8,5 мет ра ли це на Ско бе лев с ка 
, склад 36 кв.м. със са ни та рен въ зел на те ра кот - 500 лв.

Ма га зин 20 кв.м. + офис /склад/ 20 кв.м. и са ни та-
рен въ зел на ули ца “Хр.Бо тев”, сре щу дет с ка-млеч на 
кух ня - 350 лв.
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Дияна СЛАВЧЕВА 
чете и ни разказва 

случки от 
Казанлъшка искра 

през годините

През 1925 г. един от ботевите четници – Цанко Мин-
ков, родом от казанлъшкото село Турия, е на 70 години. 
По това време той живее в Павел баня и при него отива 
екип от вестник „Казанлъшка искра“. Половин век, след 
като туриецът кръстосва с Ботев Балкана, спомените му 
са записани и публикувани в декемврийския  брой на 
старата газета. Така се запазва едно безценно свидетел-
ство за това как поетът-революционер събира четата си, 
с която тръгва да освобождава поробената си родина.

През 1875 г., когато Цанко е 19-годишен, заминав заедно с 
още 20 турийци на гурбет в Гюргево, където работят кереми-
дарство. Наесен другарите му се прибрали в Турия, а той оста-
нал в едно близко до Гюргево село като помощник в кръчмата.

На следващата пролет приятелите му пак дошли и отново за-
претнали ръкави в керемидарницата. Главатар им бил някой 
си Станчо Кавръков.

„Беше сутринта на 17 май 1876 г. Още се редим за работа 
из хармана. Идат двама души – добре облечени. Ние – работ-
ниците – ги сметнахме за търговци, а те били Ботев и негов 
другар“ – разказва бай Цанко.

Ботев се познавал с въпросния Станчо. След като новодо-
шлите поздравили турийците, той попитал началника им: 
„Станчо, има ли между вас желающи да дойдат с нас да ми-
нем Дунава, да идем в стария Балкан да колим крави ялови, да 
ядем месо печено?“.

В туй време Цанко се бил доближил до високия Ботев и се 
бил вторачил в лицето му. Свалил шапката си и казал: „Аз же-
лая, господин Ботев“.

При тези си думи целият потреперил – признава си самият 
той. А гостът го потупал по раото и се обърнал към другаря му: 
„Виждаш ли, Станчо, виждаш ли на чий гръб ще живеете един 
ден вие?“.

„Щом желае, нека дойде“ – смирено отвърнал Станчо. А Бо-
тев разочаровано промълвил: „Но аз имах по-голяма надежда 
във вас, а вам била много свидна кръвта...“. И пак се обърнал 
към Цанко: „Желаеш ли да дойдеш с нас в Балкана, момче“, на 
което отново получил утвърдителен отговор.

Ботев извадил тефтерче, в което си записал името му и че е 
от Казанлъшко. След което му рекъл да се стегне и да отиде в 
хотел „Киселов“ в Гюргево.

Един стар четник разказва:  
„АЗ ЖЕЛАЯ, ГОСПОДИН БОТЕВ!“

През 1925 г. Цанко Минков от Турия разказва 
пред Казанлъшка Искра спомените си за Ботевата чета 

И тъй като Цанко нямал обувки, Станчо му дал новите си 
цървули и навуща и той още същия ден отишъл в уречения хо-
тел, където имало вече събрани и други доброволци. Някои от 
съселяните му отишли с него да го изпратят.

След известно време пристигнали двама души и им рекли 
да вървят по двама-трима към пристанището, че параходът 
приближавал. Подучили ги да казват, че са градинари, които 
отивали във Видин.

Цанко видял Ботев да отива към пристанището. Обут бил с 
хубави лъскави чизми.

До парахода били докарани два сандъка с оръжие. За да мо-
гат да ги качат незабелязано,  Димитър Пехливанов от Сливен 
хвърлил един петел в реката и така  се създало смут наоколо, 
та четниците успели да се промъкнат със сандъците без някой 
да им обърне внимание.

На 18 май по изгрев слънце всички са на пристанището. 
Охраната е слаба и четниците, преоблечени като градинари, 
доста от които  брадати,  успяват да качат на парахода много 
сандъци.

„Кога да спира парахода в с. Козлодуй, свещеник Сава (поп 
Сава Катрафилов, б.р.) управляваше – стоеше при кормчиите.  
Като слязохме, видяхме турски пост от 5 души в една будка. 
Четниците повалиха тримата, а двамата избягаха. Ботев даде 
заповед да паднем на колене и да целунем земята, на която 
ще мрем.

В селото имаше черкези. Някои прехвърляха жито.  Няколко 
души бяха убити“ – лаконично предава драматичните събития 
бай Цанко.

По-нататък той разказва, че при изгред слънце на 19 май че-
тата стигнала Милин камък, преследвана постоянно от баши-
бозуци и черкези.  В този ден тя води сражение до 8 ч. вечерта.

„Даде се заповед да вървим към връх Вола в главния Вра-
чански Балкан. Но пътищата бяха заети. Затуй повечето от нас 
се пръснаха в гората от двете страни на пътя. Много четници, 
които вървяха по пътя, бяха избити или тежко ранени. И аз бях 
ранен с куршум в дясната ръка в китката – ето, вижте как е още 
саката“ – показва Цанко Минков на журналистите, докато реди 
спомените си.

Ботев изкачва с неколцина Вола, давайки заповед на едни 
овчари да приготвят ядене.  „При изгрев слънце излазяме на 
върха и ние, останалите назад живи четници, водени от дас-
кал Димитър Икономов“ – продължава раказа си някогашният 
комита.

Когато всички се събират най-после на Вола, така и не ус-
пяват да се нахранят, тъй като турците ги догонват и нападат. 
Дава се заповед всеки да вземе каквото може и да отива на из-
ток към Веслец (планински рид в Западния Предбалкан, б.р.).

„Към 8 часа се прибрахме на върха. Тук бе убит Ботев по ве-
черя“ – твърди туриецът.

Оттам насетне  на 21 май сутринта той, заедно с двадесетина 
души, предвождани от даскал Димитър Икономов, се спускат 
по течението на Искър. Овчари ги превеждат през реката. След 
няколко сражения с преследващите ги турци, остават 15 души.

Малобройната дружина се скита няколко дни из Орханий-
ския Балкан, хранейки се с букова шума. Овчарите така и не 
им дават хляб, оправдавайки се, че нямат. Четниците ялат и от 
храната за кучетата им.

Самият Цанко пати голямо тегло с ранената си и непревър-
зана ръка.

Една нощ, по късна доба, влизат във воденица край село Лю-
таково (дн. Литаково, Ботевградско), но биват забелязани. По-
стройката е обградена и четниците нямат друг избор, освен да 
се предадат, тъй като вече нямат с какво и как да се сражават. 
Отведени са в София.

„За една седмица ни съдиха и осъдиха на бесилка. Но в туй 
време дойде някаква европейска комисия и ни освободи“ – не 
може да повярва и след години на късмета си старият четник.

Авторът на дописката, представил се с инициалите Г. П., до-
пълва, че учители от Павел баня му споделили как когато Цан-
ко се завърнал в Турия, никой не искал в селото такъв опасен 
бунтовник, за да не си навлече гнева на турците. Затова той 
дълги години се скитал немил-недраг. 

Едва няколко години след Освобождението, когато стана-
ло ясно, че турците завинаги са прогонени от родината ни и 
турска власт повече няма да има,  „опасният бунтовник“ най-
сетне се установява без проблеми в с. Павел баня, където из-
карва спокойно старините си.
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Шах и Мат

Борба Спортът

С най-доброто си със-
тезание и резултат от 
международен турнир се 
завърна казанлъчанката 
Симона Милева. 

Възпитаничката на клуба 
по спортна стрелба „Севто-
полис“ участва в междунаро-
ден турнир „Войводина Къп“ 
в Нови Сад, Сърбия, който 
се проведе от 1 до 3 февру-
ари. В стрелбата на пистолет 
казанлъшкият клуб бе пред-
ставен от двама състезатели 
– Симона Милева и Атанас 
Янев. В първия ден от нова-
та олимпийска дисциплина 
TEAM  MIX, смесен отбор, на 
двамата не достигна малко, 
за да се класират за финал. 
Възпитаниците на Нели 
Йончева завършиха със сед-
мо място в старта на състе-
занието.

Далеч по-успешно бе 
представянето на стрелко-

Най-добрите български во-
лейболистки бяха част от тур-
нир в проект на Българската 
федерация по волейбол, кой-
то се проведе в Казанлък от 31 
януари до 2 февруари.

След три победи и две за-
губи във втора Скаут лига за 
момичета, родени 2004, 2005 
и 2006 година, приключи 
участието на възпитаничките 
на треньорката от казанлъш-
ката Детско-юношеска школа 
Миглена Стрезова. Съставът 
на регион „Странджа“ с шест-
те състезателки на ВК „Ка-
занлък“ Симона Анастасова, 
Ивайла Чавдарова, Виолета 
Бъчварова, Виктория Василе-
ва, Виктория Иванова и Дида 
Димитрова, завърши с трето 
място в оспорваната три-
дневна надпревара в спорт-
ната зала „Багира“.

Без загубен гейм бяха 

Дни преди празника на 
влюбените 14 февруари 
капитанката на ВК ”Бе-
рое” Веси Григорова по-
лучи годежен пръстен. 

Снимката с красивото 
бижу бе публикувана във 
Фейсбук преди часове, а Ве-
селина продължава да полу-
чава честитки и пожелания 
от приятели и своите съот-
борнички за хубавия повод. 
”Винаги Двама Винаги” 
написа тя под снимката, на 
която се похвали с пръсте-
на, с който бе изненадана от 
приятеля й Никола Аршин-
ков.

Честито и от нас, бъдете 
здрави, щастливи и се оби-
чайте винаги така силно!

ВК ”Берое”, който бе до-
макин на двубоя от девети 
кръг на женското първен-
ство срещу Волейболен 
клуб „Казанлък“, записа 
очаквана седма победа, 
след като надиграха ка-
тегорично по-младите си 
съпернички с 3:0 (25:15, 
25:20, 25:11).

Двубоят приключи точно за 
59 минути, в отсъствието на 
ключови състезатели за със-
тава на Казанлък. Мачът про-
пусна централната блокиро-
вачка Екатерина Димитрова, 
която по време на трениров-
ка ден по-рано пострада при 
удар с топка, заради което по-
стъпи в болница. Още конту-
зени състезателки в тима не 
бяха възстановенни за мача и 
неразположението им теже-
ше на състава. Въпреки това, 
момичетата играха достойно 
и с желание, а 14-годишните 
резерви получиха възмож-
ност да се изявят сред титу-
лярките.

Воденият от Петър Дочев 
тим на Стара Загора заема 
второ място във временното 
класиране с 21 точки (7 побе-
ди, 1 загуба), а казанлъшкият 
тим е седми с 6 точки (2 успе-
ха и 7 поражения).

Следващият двубой за ка-
занлъчанки е у дома, срещу 
ЦСКА, днес от 18.00 часа.

Възпитаничката на 
Христомир Бояджиев 
Кристина Мечкова взе 
поредна титла от Държав-
ното лично първенство 
по свободна борба в Гор-
на Оряховица при кадет-
ките. 

Кристина, която е и на-
ционален състезател, побе-
ди в категория 73 кг. съпер-
ничката си от Кюстендил 
Моника Ангелова. Трета 
остана представителката на 
бургаския клуб „Черномо-
рец“ Виктория Митева.

Спечелих срещата срещу 
Виктория Радева с резултат 
12:0, а на финала се нало-
жих над Моника Ангелова с 

Казанлъшкият ФМ 
Цветан Стоянов спечели 
тежките битки от полу-
финалите на Държавното 
индивидуално първенство 
по шах и се класира за 
финалите, където ще пре-
мери сили и възможности 
с най-големите играчи в 
спорта на 26 февруари. 

14-годишният талант удър-
жа първото място и след 7-и 
кръг на надпреварата. По 
пътя си към върха Цеци по-
беди 46 участника, сред които 
двама гросмайстори и двама 
международни майстори, 
като с 6,5 точки успя да се 
класира за финалите битки, 
които ще определят нацио-
налния шампион и вицешам-
пион за 2019 година. Въпре-
ки, че вече си беше осигурил 
първото място, в последния 
кръг Цветан победи с черните 
фигури гросмайстор Ивайло 
Енчев и с това даде заявка за 
успешно участие на финала, 
където ще срещне Васил Спа-
сов, Спас Кожухаров, казан-
лъчанинът Красимир Русев, 
Момчил Николов, Алексан-
дър Делчев, Любомир Данов, 
Емил Петков и Кирил Бадев. 
Цветан Стоянов е състезател 
на ”ЧесБомб”-Пловдив.

Желаем му успех в  
тежките финални битки!

Първото състезание за се-
зон 2019 в планинското ко-
лоездене, дисциплина ”Крос 
кънтри олимпик”, ще се про-
веде в казанлъшката Розова 
долина, в празничните за 
града и Общината дни в края 
на май. То е организирано от 
клуба по планинско колоезде-
не „Dark Riders – Казанлък”.

ВОЛЕЙЕЛИТЪТ НА БЪЛГАРИЯ 
ПРЕМЕРИ СИЛИ В КАЗАНЛЪК

Напълно се оправдаха 
очакванията ми за сери-
озни мачове. Като цяло, от 
мач на мач прогресираме 
и ние и другите участници 
в Скаут лигата. Тъй като 
идеята е на тези турнири 
е да бъде събран добър на-
ционален отбор, резулта-
тите са налице, получават 
се много силни мачове, из-
цяло полезни за същност-
та на нашата обща цел и 
работа с децата“, коменти-
ра треньорката в школата 
на „Казанлък“ Миглена 
Стрезова.

предкадетките на региона в 
първия ден от състезанието. 
Сборният тим на „Странджа“ 
записа победи с по 2:0 гей-
ма над региони „Хемус“ и 
„Добруджа“. Ден по-късно, 
последваха загуби от отбора 
на регион „Струма“ (с 2:0) и 
„Витоша“ (с 2:1). В петата си 
среща от турнира възпита-
ничките на Стрезова играха 
силно и след 2:1 гейма по-
бедиха връстничките си от 
регион „Тракия“ за финал 
на участието си в спортно-
то събитие, класирайки се 
трети на финалната права. С 
най-много победи е съставът 
на регион „Витоша“, а „Стру-
ма“ са втори.

„Напълно се оправдаха оч-
акванията ми за сериозни 
мачове. Като цяло, от мач 
на мач прогресираме и ние 
и другите участници в Ска-

ут лигата. Тъй като идеята 
е на тези турнири е да бъде 
събран добър национален 
отбор, резултатите са нали-
це, получават се много силни 
мачове, изцяло полезни за 
същността на нашата обща 
цел и работа с децата“, ко-
ментира треньорката в шко-
лата на „Казанлък“ Миглена 
Стрезова.

И в декемврийския турнир 
в София съставът на реги-
он „Странджа“ завърши на 
трето място. Очаква се „Тур-
нирите на надеждите“ да 
продължат през цялата 2019 
година. В тях участват със-
тави на регионите ”Витоша” 
(клубове от София), ”Тракия” 
(Южна България), ”Стран-
джа” (Югоизточна България), 
”Струма” (Северозападна 
България) и ”Добруджа”(Се-
вероизточна България).

ИМАМЕ И 
ДРУГА 

НОВИНА! 

КРИСТИНА ОТНОВО Е 
ШАМПИОН

СИМОНА 
С ВСЕ 
ПО-ТОЧЕН 
МЕРНИК БЕРОЙКИ СЪС СЕДМА ПОРЕДНА 

ПОБЕДА

ЦЕЦО  
ПРЕМИНА 
ПОЛУ-
ФИНАЛИТЕ

резултат 11:05, разказа Крис-
тина.

Схватките при кадетки и 
момичета се проведоха на 31 
януари в спортната зала „Ни-
кола Петров“. Близо 30 състе-
зателки излязоха на тепиха 
в борбата за разпределяне 
на медалите при кадетките в 
различните категории.

Преди дни в шампионата 
при мъжете злато грабна и 
друг казанлъшки борец. Ми-
рослав Гешев, който е състе-
зател на клуб „Руен“, стана 
шампион в категория 92 кг.

вия клуб в индивидуалната 
надпревара, особено за мла-
дата Симона. Тя завърши тре-
та при девойките, на точка 
зад второто място, а Атанас 
Янев остана 13-и. На големия 
финал обаче, Симона, която 
влезе в него редом с жени-
те, при изключително добра 
стрелба се пребори за първото 
място и спечели най-ценната 
си награда от състезанията – 
златен медал от междунаро-
ден спортен форум.

Това е едно много добро 
начало за стрелковия ни клуб 
в спортно-състезателната го-
дина, коментира успеха на 
възпитаничката си треньорът 
Нели Йончева.

”КРОС КЪНТРИ 
ОЛИМПИК“ И В 
КАЗАНЛЪК

Очаквайте

Състезанието ще се прове-
де на 31 март, неделя, в парк 
„Тюлбе” , с начало и финал в 
близост до Художествена Гим-
назия „Акад. Дечко Узунов”. 
Участниците ще бъдат разде-
лени в шест възрастови групи - 
Юноши 15 – 16 г. , Юноши 17 – 
18 г. , Мъже 19 – 39 г. , Мъже 40 
+ г. , Хоби / любители  и Жени. 

 ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО :

30.03.2019 – СЪБОТА :
16:30ч. – 18:30ч. – тренировка и опознаване на трасето

31.03.2019 – НЕДЕЛЯ :
08:00ч. – 09:30 ч. – техническа конференция, регис-
трация и раздаване на състезателни номера
10:00 ч. - стартове 
13:00 ч – награждаване и закриване

Класирането е индивидуално по възрастови групи. 
Победителите в отделните групи ще получат парич-
ни награди и медали.

KОНТРОЛА НАЙ-ПОСЛЕ У ДОМА!
Утре (9 февруари) в 

шеста проверка ”рози-
те” ще срещнат от 13 часа 
ФК”Трявна” на ”Севтопо-
лис”. 

3 загуби и едно реми до сега 
в зимните контроли инкаси-
раха казанлъчани, които са в 
”златната среда” в таблицата 
на Югоизточната трета лига. 
Част от подготовката на бли-
зо 22-та е и тиймбилдинг в 
местен спа-хотел, а ”стражът” 
Петьо Маринов бе на проби 
при професионалистите от 
”Ботев”/Гълъбово/. ”Грипната 
вълна” и ”калните терени” не 
подминаха ”Розова долина”, 
от чиито щаб са категорични: 
”Резултатите са без значение, 
даваме шанс на всички, нато-
варихме се добре с полезни 
приятелски двубои”!Мест-
ният ни представителен тим 
срещна ”Ботев”/Гълъбово/,”-
Загорец”/Нова Загора/,”Со-
зопол” и ”Миньор”/Раднево/ 
в предстартовата подготовка.
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ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА
0888 974 040 / 0896 741 102

ТЕЛЕФОН ЗА РЕЗЕРВАЦИИ: 
0431/70299; 0888 277 020

Шарено

И с какво се отчете Библиотеката за  
изминалата година, четете в следващия брой

РЕСТОРАНТ  
”РОЗАЛИЯ” 
ОТНОВО ОТВОРИ ВРАТИ.

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ:  

0897215077
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

В слънчевия неделен 
ден около 40 гражданина 
доброволно се включиха в 
инициативата на МГЕРБ за 
почистване на казанлъш-
кия парк ”Тюлбето”. 

Всичките те получиха ръка-
вици и започнаха да пълнят 
дадените им чували. Сред 
доброволците бяха и двамата 
Общински съветници на ГЕРБ 
- Иван Гитев, Мария Цонева и 
Аксения Тилева, които актив-
но показаха своята загриже-
ност за природата. 

По време на почистването 
се включиха още граждани, 
решили да се поразходят в 
парка. За малко над 2 часа 
оборка бяха напълнени над 
100 чувала с боклук, сред кой-
то имаше много едрогабарит-
ни отпадъци. 

МГЕРБ благодари на всич-
ки включили се в неделна-
та инициатива, за които е 
важно разхождайки се да се 
наслаждават на красива и 

ДОРИ И  

БЕЗ БТВ,

чиста природа! Казалъшките 
младежи молят всеки полз-
вател на парка да не изхвърля 
отпадъци извън обозначени-
те за това места, а да ги носи 
до най-близкият контейнер 
предназначен за тази цел.

КАЗАНЛЪЧАНИ СИ 
ПОЧИСТИХА ТЮЛБЕТО

ДАМЯН СТОЕВ 
И  

ХРИСТИАНА  
ХАРАЛАМПИЕВА

с блестящ успех на  
концерти в Париж

Изключително ярко съ-
битие бележи началото на 
творческия сезон 2019 година 
на пианистите на г-жа Елена 
Юлиянова. През април 2018 
година ученици в музикал-
ните паралелки на СУ „Екзарх 
Антим І” и възпитаници на 
ШИ „Емануил Манолов” при 
НЧ „Искра – 1860” Христиана 
Харалампиева и Дамян Стоев 
с голям успех се представи на 
XXVI - ти Международен кон-
курс за инструменталисти, 
композитори и камерни ан-
самбли „Музиката и Земята”, 
посветен на Ден на Земята 
и се е провел в Зала на Ги-
гантските кристали в Музея 
„Земя и Хора” в София.   Блес-
тящото изпълнение на едни 
от най-малките участници в 
този конкурс Христиана и Да-
мян  бяха отличени от между-
народно жури със Специални 
награди „Млад талант” и Спе-
циална покана от председате-
ля на международното жури, 
изтъкната френска пианист-
ка, председател на Фондация 
„Филомуза” в Париж, проф. 
Шантал Стилиани за участие 
в концерти в Париж през яну-
ари 2019 година.

На 28 януари двамата от-
лични казанлъшки пианисти, 
възпитаници на музикален 
педагог г-жа Елена Юлия-
нова Христиана и Дамян се 
завърнаха в родния си град 
щастливи и окрилени. Гран-

ПАРИЖ 
ОНЕМЯ ПРЕД 

КАЗАНЛЪШКИТЕ 
КЛАВИШИ

диозният концерт, провел се 
в голямата зала в кметство-
то на френската столица и 
организиран от проф. Шан-
тал Стилиани  по случай 20 
години от създаването на 
фондация ,,Филомуза’’, беше 
открит от Кмета на Париж.

В концерта взеха участие 
млади музиканти от Бълга-
рия, Франция и Македония. 
В залата присъстваха видни 
личности, изтъкнати музи-
канти и членове на фонда-
ция ,,Филомуза’’.  Христиана 
и Дамян бяха поздравени 
сърдечно от представител 
на българското посолство в 
Париж - г-жа Ирина Бокова, 
г-н Минко Балкански, Кме-
та на Париж и съпругата му. 
Всички присъстващи бяха 
очаровани от виртуозните 
изпълнения на талантливите 
малки пианисти.

Вторият концерт се състоя 
в Концертната зала на фон-
дация ,,Филомуза’’. Чудесни-
те си изпълнения на Христи-
ана Харалампиева и Дамян 
Стоев бяха възнаградени с 
възторжените аплодисменти 
на близки приятели на фон-
дацията и изтъкнати музи-
канти.

 От ФБ

Инициатива на  
МЛАДЕЖКИ ГЕРБ 
КАЗАНЛЪК, ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА 
ПАРК”ТЮЛБЕ”2019!

 Участваха  
над 40 човека!  

Събраха се  
над 100 чувала 

боклук и още много 
едрогабаритни 

отпадъци!  
Скъпи съграждани, 

почистихме парка с 
много труд, молим Ви да 

го пазите!

Трифоне, Трифонее..

Една от най-атрактивните фолклорни групи 
в Казанлък, Белите рози, по традиция посре-
щат, играят и песни припяват за Трифон.

А когато не отбелязват любимия си светец, 
обикалят фолклорните фестивали на България 
и печелят награди почти за всяко свое участие!

 ... И ТАКА  
СИ ПРИПЯВАТ 
”НЕЩАСТНИТЕ” 
ПЕНСИОНЕРКИ  
В КАЗАНЛЪК

БИБЛИОТЕКАТА 
НИ ОТНОВО БЕ

ОТЛИЧЕНА
Общинска библиотека „Искра” получи по-

четна грамота за опазване на природното и 
културно наследство за проектното предложе-
ние „Назад във времето. Към корените на тра-
ките”. То бе представено от институцията по 
Дарителска програма за опазване на природ-
ното и културно наследство на България – 2018.

Петко  
КАРАГИТЛИЕВ:


