Кметът поздравява казанлъчани

Цена 0.60 лв.

Вестникът на 10 поколения казанлъчани

СТРАСТИТЕ НА НАШЕТО
ВРЕМЕ И НИЕ В НЕГО
Увaжaeми cъгpaждaни,
житeли и гocти
нa Общинa Казанлък,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай
най-големия празник за християнския свят – Великден!
Страстите на нашето
време все повече напомнят
за изпитанията, на които
Божият син устоява, за да ни
върне със своята саможертва
пречистени вярата, надеждата и любовта в изконните за
човечеството добрина и съпричастност.
Чудото на Възкресението
отброяваме в Страстна и
Светла седмица по религиозния календар, но предизвикателствата пред нашите
морални ценности са ежедневни спътници. От нас
зависи да опазим чисти сърцата и помислите си, за да
съхраним самосъзнанието си
на единна общност.
За да можем да предадем
на нашите деца наследените

от баба и дядо уважение към
традициите, нека погледнем
към бъдещето с повече доверие
и самочувствие, с осъзнати
усилия, че днес правим малките стъпки към по-доброто,
което предстои.
Нека искрените поздрави
„Христос воскресе!“ и „Воистину воскресе!“ осветят дните ни напред!

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ!
ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанлък

За вълка и за козината му

Казанлъшките естествено не правят изключение и напуснаха заседанието на Общинския
съвет, но преди това се
разписаха в присъствената книга, за да не пропуснат навярно месечното си
възнаграждение.
А имаше 33 точки в дневния ред на заседанието, които наистина касаеха бъдещето на Общината.
Но когато Комунист пощръклее в Страстната Седмица, той и с Дявола ортак става дори. Добре поне, че този
път бомби не гърмяха…
А иначе кьорфишеци бол!
На предната сесия на Общински съвет Казанлък, която се състоя на 28 март, бе
внесен въпроса относно съдбата на бившия пионерски

Основан на 1 юни 1924 г. от Петър Топузов и е най-дългогодишното периодично издание в България

ПЪРВИЯТ
КАЗАНЛЪЧАНИН
КОЙТО ЩЕ ДОНЕСЕ

БЛАГОДАТНИЯ
ОГЪН В
БЪЛГАРИЯ
Негово високопреосвещенство старозагорският
митрополит Киприан ще
донесе на Велика събота
Благодатния огън от храма „Възкресение Христово“ в Йерусалим.

лагер в Равда.
Предложената
тръжна цена, от
която да започне търгът за продан бе
980 хил. лева. Партийните членове в заседателната зала с мнозинство гласуваха „ЗА“, което
породи вълна от недоволство
и възмущение от БСП.
От страна на левицата бяха
предприети серия от действия с цел да бъде спряна продажбата на имота. Последната предприета стъпка бе, като
внесоха сигнал до Окръжна
прокуратура Стара Загора.
Обжалването отлага продажбата на имота, като лишава Общината от предвидения
приход за 2019 година, заложен в размер на 800 хил. лева.
Опитите за продажба на
имота вече са шест, като първоначалната тръжна цена
е започнала от 1 мил. и 800
хил. лева, а до днешна дата е
стигнала 980 хил. лева.

Към стр. 3 и 4

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

На площада той ще бъде
посрещнат от кмета Живко
Тодоров, свещеници и много
миряни. Хорът на Старозагорската опера ще изпълни
църковни песнопения. След
това литийно шествие ще
отнесе огъня до катедралния
храм „Св. Николай“, където
в 23.30 часа ще апочне Великденското (Пасхално) богослужение. Ще бъдат монтирани две видеостени на
площада и пред катедралния
храм „Св. Николай“, на които
ще се предават посрещането
и богослужението в храма.
Програмата на Старозагорската митрополия за
Великденските
празници
включва и различни инициативи, съобщи митрополит
Киприан. В сряда 24 април в
12. 00 часа пред катедралния
храм „Св. Николай“ той ще
се включи в инициативата
на националния омбудсман
Мая Манолова и обществения посредник на Община
Стара Загора Надежда Чакърова - Николова „Великден за всеки - Дари празник
на баба и дядо“. Над 200 възрастни хора в нужда ще получат пакети за празника.

КУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
В ЦЯЛАТА СТРАНА

"БОРИСОВ
М приа
Ки
ПОМАГА НА
ХОРАТА, А РАДЕВ
ТРЯБВА ДА
ПРЕДСТАВЛЯВА
БЪЛГАРИЯ"
Старозагорски Митрополит Киприан, говорител на Светия Синод,
в разговор с Илиана
Беновска в
седмичното
обзорно политическо предаване
„Беновска пита“ по Канал 3 и Радио К2 заяви
позиции по следните
теми:

Бди ли Бог
над България

Беновска се свърза чрез
видеоразговор с Митрополит Киприан и го похвали, че
толкова високотехнологичен,
което тя определи като добра
реклама за църквата. Събеседникът призна, че е необходимо в комуникацията в
днешно време. Беновска го
попита „Бди ли Бог над България?“ в ден, в който се чества
католическия Великден, а в
България честваме Цветница,
но също така в Шри Ланка са
избити около 300 души от терористи.
Митрополит Киприан каза,
че ние честваме Цветница по
православна традиция и сме

0898 689 699
0898 689 686
0898 590 545
morisg@mail.bg

ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. “РОЗОВА ДОЛИНА” №3
/СРЕЩУ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БИВШИЯТ М-Н “АЛБЕНА”/

Винаги вкусна и разнообразна
храна от нашата топла витрина.

16

26 април
2019 г.
ПЕТЪК
ГОДИНА
XCV
БРОЙ
/4150/

Старозагорската митрополия организира тържествено посрещане на Благодатния
огън в Стара Загора на 27 април от 23.00 часа
Събитието ще се състои на обновения
ит
л
площад пред сградао
п
та на Общината.
итро н:

ПО СТАРА
ПАРТИЙНА
ТРАДИЦИЯ
ПО ВЕЛИКДЕН
КОМУНИСТИТЕ
ПОЩУРЯВАТ

БР.

КУПУВА

0899 80 30 83

НИВИ В ЦЯЛАТА СТРАНА 0877 97 53 33
ИЗКУПУВАМ ЧАСТИ ОТ НЕПОДЕЛЕНИ НИВИ
Казанлък, ул. ”Славянска” 8 /до женския пазар/
северно от магазин “Казанлък” АД

удовлетворени. Той пожела
на целия български народ
мир, здраве, благоденствие.
„Този, който призовава Бога,
Бог винаги бди над него и
може да бди, докато свят
светува. Щом имаме молитва, щом имаме вдъхновение,
щом имаме общение в името
на Господа, той винаги ще
бди, винаги ще ни съпътства и вдъхновява да пазим
мир и благоденствие.“, каза
събеседникът. Митрополит
Киприан изрази съжаление за
това, което се е случило днес
в Шри Ланка и се надява, че
това, което Бог праща като
изпитание, може да се преодолее. Той допълни, че вярата
ни е такава, че и косъм няма
да падне от главата на някого
без знанието на Бог.

Към стр. 5

И това го направи
миналата година

ПЪРВИЯТ
БЪЛГАРСКИ
ВЛАДИКА,
КОЙТО ИЗМИ
НОЗЕТЕ НА
СВОИТЕ
МИРЯНИ
Старозагорският митрополит Киприан възрадва своите епархиоти с
нов благодетелен акт. На
връх Велики четвъртък,
след светата литургия в
катедпралния храм „Св.
Димитър“, Негово Високопреосщенество изми
нозете на 11 свещеници
и един мирянин.
Както е известно от Светото писание, именно в
този ден на Страстната седмица Христос се прощава
със своите 12 апостола, дава
им причастие и ритуално
измива нозете на своите
ученици.

Към стр. 10

КОЙ
И
КОЙ

КОГА И КАК
ЗАГУБИ РАВДА
НАКРАЯ Я
ВЪРНА НА

КАЗАНЛЪЧАНИ
NB!

Към стр. 3

Следващият брой от вестника
ще бъде върху сергиите на 10 май

2

ОБЛЪЧВАТ
ПРОФЕСИОНАЛНО
КАЗАНЛЪШКИТЕ
ДЕЦА

Седмицата

Брой 16
Петък, 26 април 2019 г.

За първа година в Казанлък се
проведе Панорама на професионалното образование.

НИКЪДЕ ПО СВЕТА НЯМА ИДЕАЛНИ ПОЩИ

В КАЗАНЛЪК СЕ
ПОСТАРАХМЕ, ПОНЕ
В Казанлък бе открита
реновираната сграда на
най-голямата
пощенска
станция в града

Обновената сграда на
най-голямата пощенска станция в Казанлък бе официално открита днес. Кметът на
община Казанлък поздрави
официалните гости - заместник-министъра на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
Димитър Геновски и директор на Югоизточен регион
на „Български пощи” Лиляна
Драгоева и служителите в пощенската станция: „Казанлъчани ще оценят това, което
правите. Те ви имат доверие
много повече отколкото на
частниците, които изпълняват част от дейностите, които
предлагате и вие като услуги.
Вече осма година Община Казанлък работи с „Български
пощи” и ние сме на мнение,
че по–добра услуга в България от тази, която предлагате вие, няма на пазара”, каза
в приветствието си Галина
Стоянова.

Ремонтът на сградата е извършен по проект „ По–добра
работна среда за служителите
на „Български пощи”ЕАД“.
533 квадрата са обособени три
функционални зони – зона за
обработване на пощенските пратки, зона с пощенски
кутии, които обслужват корпоративните клиенти на Казанлък и касов салон, който
предлага пълната гама на пощенските услуги.
„С извършената реконструкция се създават по–добри условия за труд на пощенските служители и се
оптимизира обработката на
пощенските пратки”, каза на
откриването на обновената
пощенска станция заместник
– министърът на траспорта,
информационните технологии и съобщенията Димитър
Геновски.
Централната
пощенска
станция в Казанлък се отличава с това, че целият входящ
трафик пощенски пратки
идва в нея, обработва се и от
същата станция се извършват
всички доставки. В станцията
работят 31 служители, 11 от

които - пощенски раздавачи.
„Надявам се в тези нови
условия да работим още по–
добре, да предлагаме още
по–качествени услуги на
гражданите на Казанлък”,
пожела директорът на Югоизточен регион на „Български пощи”ЕАД Лиляна Драгоева.
За изминалата година в
най-голямата за Казанлък
пощенска станция са обработени повече от 600 хиляди
пратки. Месечно в тази стнация биват обслужвани 15
хиляди жители на Казанлък

и над 70 хиляди от цялата
община. Предлагат се всички
пощенски услуги – изплащане
на пенсии, на парични преводи, приемане и доставка
на пошенски пратки, абонамент. Предвидено е продажба на електронни винетки,
ваучери, търговски стоки и
др. Инкасират се задълженията за електроенергия, вода,
стационарни и мобилни телефони, кабелна телевизия
и интернет. Станцията е с
положителен финансов резултат, който за 2018 година
надхвърля 200 хил. лв.

ОБЯВЛЕНИЕ

Вестник
Искра набира
мераклии да
изкъпем заедно
тракийката
на 11 май
11 май това е денят
на цветята, а по стария
календар е и денят на
Светите братя Кирил и
Методий
Призоваваме казанлъшките училища да се включат
в идеята ни и техните ученици да засадят в градинката по едно цвете, което
носят от дома си и дано по
този начин прочетем отново поемата на Петко Славейков за Гергана и нейната
градинка.
"В моята мала градинка
доста е мене, що имам:
всякакви ружи шарени,
шарени жълто, алени,
дребен босилчец черночък,
син кремък, жълта латинка,
бял кремък чисто сребърен,
бисерно, росно леденче,
крехка върбица клоната,
стволяста камха рехата,
червен седянко вечерен,
синкави рохли ранници,
карамфил зимен и летен,
ширбой ми кичест ператен
и морав стратул бархатен."

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, на
ОбС–Казанлък, Заповед № 596 от 24.04.2019

г. на Кмета на Община Казанлък във връзка
с Решение № 1004 от 28.03.2019 г. на ОбС –
Казанлък обявява публични търгове с тайно
наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15
на ОбС за продажба на общински имоти:

№

Обект на търга

Час на
търга

Начална
тръжна
цена, лв. без
ДДС

Цена за тр. док.,
в лв.
/без дълж. ДДС/

1.

Поземлен имот с идентификатор
35167.501.8755 с обща площ 318 кв. м.,
гр. Казанлък

10:00

13 050

180

2.

Поземлен имот с идентификатор
35167.501.8756 с обща площ 358 кв. м.,
гр. Казанлък

10:30

14 700

180

3.

Поземлен имот с идентификатор
35167.501.8757 с обща площ 396 кв. м.,
гр. Казанлък

11:00

16 250

180

4.

Поземлен имот с идентификатор
35167.501.8758 с обща площ 434 кв. м.,
гр. Казанлък

11:30

17 800

180

12:00

19 350

180

Поземлен имот с идентификатор
35167.501.8759 с обща площ 472 кв. м.,
гр. Казанлък
Търговете да се проведат на 17.05.2019 г. в
ст. 29 в сградата на Община Казанлък, втора
дата (при липса на кандидати на обявената
първа дата) - 29.05.2019 г., при същите условия.
Депозит за участие – 50% от началната
тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18
SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка,
BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦИУ при
Община Казанлък.
Тръжна документация се получава от гише
№ 7 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за
подаване на документи за участие в рамките
на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при
Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344,
код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на всеки имот се заплаща в лева от
спечелилия участник до деня на подписване
5.

на договора за покупко-продажба. В същия
срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на
2% върху цената по договор.
Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на
документи за участие.
Срок и начин за подаване на документи за
участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ
при Община Казанлък всеки работен ден в
рамките на работното време на Центъра.
Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден,
предхождащ датата на търга. Документите се
подават в непрозрачен запечатан плик, надписан с цялото наименование на обекта на
търга и името на кандидата, съгласно чл. 88,
ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.
За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, тел.:
0431/98243.
Татяна Станева
Началник отдел ИУС
При Община Казанлък

В панорамата се включиха
професионалните и профилирани училища на територията на общината – Професионална гимназия „ Иван
Хаджиенов”, Професионална
гимназия по транспорт и
транспортен мениджмънт,
Профилирана природо –
математическа гимназия „
Никола обрешков”, Професионална гимназия по лека
промишленост и туризъм
и Профилирана гимназия „
Петко Стайнов”. До момента,
в предходните шест години,
професионалните училища
в Казанлък са предтавяли
своите възможности на организирани подобни борси в
областния град – Стара Загора.
В Казанлък Панорамата на
професионалното образование бе организирана по идея
на директорите на професионалните и профилирани
училища. „ Основната мисия
на това събитие бе да бъде
подкрепено професионалното образование, така че то да
е полезно за нуждите на бизнеса и най – вече да мотивира
младите хора да търсят своята реализация в България,
респективно в Казанлък”,
каза Сребра Касева, началник
– кабинет на кмета, която посети Панорамата днес.
Сребра Касева подчерта
още, че това е и най – важната задача на общинското ръководство в лицето на кмета
Галина Стоянова – в Казанлък да се обръща голямо внимание на младите хора, така

че те да останат в града. Началник - кабинет на кмета
каза че това е едно събитие,
което Общината подкрепя и подпомага. Общината
осигураява възможности за
развитие на потенциала на
всяко дете и на всеки млад
човек, чрез организирането на редица инициативи.
Една от тях приключи в края
на миналата седмица - „
Младите лидери на Казанлък”, която също мотивира младите хора и развива
техните възможности и качества.
В Панорамата Професионална гимназия „ Иван
Хаджиенов” представи специалностите „ Техник на
компютърни системи”, „
Строителен техник”, „ Машинен техник” и „ Мехатроника”. Професионална
гимназия по транспорт и
транспортен мениджмънт
бе представена със специалностите „ Автотранспортна техника”, „ Автомобилна
мехатроника”, „ Електрообзавеждане на транспортната техника”. Професионалната гимназия по лека
промишленост и туризъм
представи специалностите
„ Организация на хотелиерството” и „ Кетъринг”. „ Фризьорство” е специалността
демонстрирана от възпитаниците на Профилирана
гимназия „ Петко Стайнов”.
За следващата учебна година гимназията обявява
прием и за специалността „
Козметика”.

КАЗАНЛЪШКАТА ОБЩИНА
ПРОДЪЛЖАВА ДА ОБГРИЖВА
СВОИТЕ ГРАЖДАНИ
ПО 4 ПРОГРАМИ

В момента в община Казанлък се
изпълняват
няколко вида социални услуги за възрастни хора, като
Социалният патронаж управлява общо четири от
целия спектър от услуги.
Директорът на Социалния
патронаж Пепа Димитрова
каза, че това са услугите „Топъл обяд”, „ Дневен център
за възрастни хора”, „ Личен
асистент” и „ Домашен социален патронаж”: „ Ние станахме своеобразно средище
на социалните услуги за възрастни хора и много от тях
свикнаха да идват тук и да ни
питат за много неща. Всеки
ден помощ от нас, било като
подаване на информация или
документи, или общо като
разговори, получават близо
500 души.”
Основната услуга, която
се предлага е „ Домашен социален патронаж”, която съществува от 1989 година. 99
процента от ползвателите на
услугата одобряват работата
на социалните работници.
Това са резултати от анкети,
които предоставящите услугата предлагат на потребителите с цел подобряване
качеството на обслужване.
Услугата се предоставя в цялата община. Към момента 70
души са чакащи за ползватели на тази услуга. „ Лошо е, че
подалите документи очакват
веднага след като ги подадат,
да започнат да получават храна, но това не може да стане”,
каза Пепа Димитрова и поясни, че при утвърждаването
на потребителите се прилага
индивидуален подход, като с
предимство се приемат тези
от тях, които са съвсем сами и
няма кой да се грижи да тях.
От 1 септември предстои Домашният социален патронаж
да започне работа по проект
по Закона за личната помощ,
чиито параметри тепърва ще
бъдат решавани.
Другата услуга предлагана от Социалния патронаж в
Казанлък е Дневен център за
стари хора. Тя се ползва предимно от по – млади хора,
които получават храна или
ползват базата и услугите на
Центъра през деня – мерят

си кръвното, получават информация за документи и
срокове, в които те трябва да
бъдат подавани и др. С една
част от тях, по желание, се
организират екскурзии.
Третата социална услуга
е по проекта „ Личен асистент”. „ Тази програма е много ефикасна за възрастните
хора и техните близки”, каза
Димитрова. В рамките на
програмата 82 асистенти обслужват 100 потребители. За
целия период, в който тази
програма работи в община
Казанлък, са обслужени 200
души. По проекта близки
или чужди хора посещават
потребителите и взависимост от направената оценка,
пребивават 2 или 4 часа. В
това време асистентите извършват всякакви дейности
– смяна на памперси, къпане, хранене, почистване, пазаруване, разходки, всичко,
което изразят като желание
потребителите. Тази услуга
е със срок до 30 август 2019
година. Община Казанлък
кандидатства по проект за
патронажна грижа, който е
своеобразно продължение
на проекта „ Личен асистент”, но с някои различия.
Проектът предвижда нуждаещите се да бъдат посещавани както от лични
асистенти, така и от здравни
работници.
Четвъртата услуга предоставяна от Социалния
патронаж е „ Топъл обяд”
– предоставяне на храна на
социално слаби граждани,
които се определят от комисия назначена с кмета и
съвместно с Дирекция социално подпомагане. В тази услуга са включени хора с най
– ниски доходи, като в Казанлък ползвателите на тази
услуга, която се прилага вече
втора година, са под определения минимален доход
от 341 лева. „ Срокът на тази
услуга е до месец декември
2019 година, но се надяваме
тя да бъде продължена”, заяви Пепа Димитрова.

Общината

ПО СТАРА ПАРТИЙНА
ТРАДИЦИЯ ПО ВЕЛИКДЕН
КОМУНИСТИТЕ ПОЩУРЯВАТ
от стр. 1

На днешния Общински
съвет отново се отвори
въпроса спрямо морския
имот в Равда. Този път
въпросите бяха зададени
от Боян Каличков – заместник-председател на
ПК по икономика, бюджет и финанси.
Има ли внесено предложение от Клуб на жените
социалисти град Казанлък,
Общинското ръководство
на Бсп Казанлък или Групата общински съветници от
БСП-Лява България за изменение на Бюджет 2019?
Ако няма внесени такива
предложения, предвиждате ли Вие такава промяна в
Бюджет 2019 г. и кои разходи следва да бъдат орязани?
Има ли внесено предложение от Клуб на жените
социалисти град Казанлък,
Общинското ръководство
на БСП Казанлък или Групата общински съветници от
БСП-Лява България, за начина по който да се инвестира в имота в с. Равда?
„Като Кмет призовавам
жените социалисти в Казан-

лък и Групата общински съветници от БСП-Лява България да внесат предложение,
кои разходи от инвестиционната програма на Общината
на заложени в приложението
за 2019 да отпаднат, тъй като
такива предложения от тях не
са постъпили“ отговори Галина Стоянова.
До момента няма заявка за
отпадане на разходи, а бюджетът се нуждае от коригиране.
Стоянова подчерта, че
предложението им ще бъде
подложено на публично обсъждане с гражданите и в
Общинския съвет: „ До момента нямаме такава заявка,
а бюджетът задължително се
нуждае от коригиране. Може
би с това, съветниците на
БСП и групата на „ БСП – Лява
България” в Казанлък целят
точно това – в тази година да
не се изпълнят строителните
обекти в града и населените
места. А и с бламирането на
заседанието на Общинския
съвет днес, вероятно „ БСП
– Лява България” на местно
ниво цели да се заключи Община Казанлък до местните
избори.”

КОЙ
И
КОЙ

КОГА И КАК
ЗАГУБИ РАВДА
НАКРАЯ Я
ВЪРНА НА

КАЗАНЛЪЧАНИ
от стр. 1
Когато документите
говорят, дано и социалистите накрая ги чуят
и да се замислят поне.
Моника, кажи им де, ако
не си наистина Адвокат
на Дявола, а истински
юрист!
Вече и куцо, и сакато в
Общината, и малоумно, че
дори и ортодоксалните комунисти разбраха истината за морските ни имоти в
Равда.
Единствено съветниците на другарката Друмева
продължават транса си с
мантрата „Върнете Равда на
нашите деца“
Ще го кажа в прав текст
вече.
Вярно е, че и тогава другарката Друмева и другарят
Гороломов и всички останали комунисти, са мисли за
децата. Но не за децата на
Казанлък, а за своите деца.
Но сори, Дервишев им
мина път и им развали далаверата.
И тръгна една съдебна
сага, която Генерала в крайна сметка спечели.
И върна той имотите, но…
Дойде подкрепеният от
БСП Стефан Дамянов за
кмет и отново се замисли за
наследството на децата на
номенклатурата.

Естествено нищо не реши,
защото трябваше да решава свои бизнес дела, с които
влезна в Буквара за Кандидат кметове, в раздела, как се
вземат 25 процента от всяка
сделка.
Между другото, някакъв
си Инициативен комитет го
предложи дори и за Почетен
гражданин на Казанлък. Но
това е между другото – що се
отнася за Паметта на Казанлъчани…
И цели осем години, лежерно и по чист комунистически
табиет, забута проблема под
кметския си килим, или стол,
или нещо си там в кабинета.
Ама така си беше, докато
комунистите управлява цели
18 години Общината…
И накрая дойде една Галина
и наистина им разказа играта.
Че дори и Равда им върна.
Но не за техните деца братя.
А за децата на Казанлък…
Сега хванахте ли разликата?
Надявам се, ако не всички
социалисти, то поне уважаваната от мен Моника Динева,
да се е замислила поне!
И затова й казвам директно: „Моника, ако не си Адвокат на Дявола, а истински и
честен Юрист, намери сили и
най-сетне им разкажи Истинската История за Равда! Моля
те наистина…“

Брой 16
Петък, 26 април 2019 г.
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МЛАДИТЕ:

Галина СТОЯНОВА:

МАНДАТ 2019 - 2022

И НАПРАВЕТЕ ТАКА, ЧЕ УТРЕ ВАШИТЕ
ДЕЦА ДА ОСТАНАТ С ВАС В КАЗАНЛЪК
Своята първа, Тържествена сесия, проведе новосфирмираният Младежки общински съвет в Казанлък. Новият младежки орган се състои от 25 младежи, представители на средните училища на територията на общината.
По подобие на Общинските съвети, първото заседание на Младежкия общински
съвет за мандат 2019 – 2022
година бе ръководено от най
– възрастния съветник, 20 –
годишния Мартин Михалев.
Той представи дневния ред
на заседанието, който бе от
две точки – връчване на свидетелства на новоибраните
съветници и избор на председател на МОС.
Пред да се пристъпи към
изпълнението на дневния
ред, думата бе дадена на
председателяна Общинския
съвет в Казанлък Николай
Златанов и кмета Галина
Стоянова, които бяха гости на
събитието.
Николай Златанов изрази
своето удовлетворение, че
вижда толкова много млади
хора, които имат желание да
се ангажират със сериозни

въпроси, касаещи техните
връстници в общината. Той
отправи своите препоръки
към младите си колеги: да
формират своя гледна точка
и тя да бъде обективна, да
изразяват своята позиция и
да бъдат коректив, както и да
бъдат активни в поставяне и
решаване на проблемите на
младите хора: „ Не бъдете фигуранти. Ако имате интерес,
бъдете в този Младежки общински съвет, ако ли не, тогава отстъпете мястото си на
някой, който наистина иска
да работи в него.”
Кметът Галина Стоянова
посъветва ръководството на
МОС да създаде условия така,
че на всеки да му е приятно
да работи в този съвет. Стоянова апелиракъм отговорност
и съгласуваност в действията
и решенията на младежкия
орган: „ МОС винаги е бил с

благоразположението ми на
кмет. Трябва да имате цели и
каузи, те трябва да се популяризират както в училището,
от което сте, така и сред родителите. Трябва Младежкият общински ъсвет в Казанлък
да се съизмерва с подобни
младежки структури в другите градове. Ако сте решили да
живеете в тази държава и да
работите за нейното бъдеще,
започнете от днес.” Кметът
препоръча на младите хора да
са активни и да са едно цяло.
Покани ги да присъстват на
заседанията на Общинския
съвет, където ще могат да

ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №
15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на ОбС–Казанлък, Заповед № 601, № 598, № 597, № 600,
№ 559 от 24.04.2019 г. на Кмета на Община

Казанлък във връзка с Решение № 1005, №
1002, № 1006, № 1007, №999 от 28.03.2019 г.
на ОбС – Казанлък обявява публични търгове
с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на следните общински имоти:

№

Обект на търга

Час на
търга

Начална
тръжна
цена, лв. без
ДДС

Цена за тр. док.,
в лв.
/без дълж. ДДС/

1.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4, адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски
полк“ блок 108, вх. А, ет. 2, апартамент 4

09:30

74 400

150

2.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14, адрес: гр.
Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. Б, ет. 2, апартамент 14

10:00

74 900

150

3.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-393,
с площ 590 кв. м, с. Дунавци

10:30

11 970

180

4.

Поземлен имот с идентификатор
35167.501.370 с площ 420 кв. м, гр. Казанлък

11:00

18 900

180

5.

Поземлен имот с идентификатор
35167.501.369 с площ 444 кв. м, гр. Казанлък

11:30

36 300

180

6.

Поземлен имот с идентификатор
35167.504.404, с обща площ 331, ведно с
построената в него сграда, адрес: ул. „Земеделска“ №5, гр. Казанлък

14:00

30 600

180

7.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521,
с обща площ 780 кв. м, кв. 63, с. Ясеново,
общ. Казанлък

14:30

5 100

100

Търговете да се проведат на 16.05.2019 г. в
ст. 29 в сградата на Община Казанлък, втора
дата (при липса на кандидати на обявената
първа дата) - 28.05.2019 г., при същите условия.
Депозит за участие – 50% от началната
тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18
SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка,
BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦИУ при
Община Казанлък.
Тръжна документация се получава от гише
№ 7 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за
подаване на документи за участие в рамките
на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при
Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344,
код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на всеки имот се заплаща в лева от
спечелилия участник до деня на подписване

на договора за покупко-продажба. В същия
срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на
2% върху цената по договор.
Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички
работни дни до изтичане срока за подаване
на документи за участие.
Срок и начин за подаване на документи за
участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ
при Община Казанлък всеки работен ден в
рамките на работното време на Центъра.
Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден,
предхождащ датата на търга. Документите се
подават в непрозрачен запечатан плик, надписан с цялото наименование на обекта на
търга и името на кандидата, съгласно чл. 88,
ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.
За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, тел.:
0431/98243.
Татяна Станева
Началник отдел ИУС
При Община Казанлък

се запознаят с проблемите,
които решават Общинска администрация и съветниците
заедно. Галина Стоянова подчерта, че не е за подценяване
и въпросът за медийната политика на Младежкия съвет.
Председателят на ОбС
Николай Златанов връчи
свидетелствата на младите
общински съветници, след
което се пристъпи към избор на председател на МОС.
Предложенията бяха шест. За
председател, с едногодишен
мандат, с явно гласуване, бе
избран ученикът от Природо
– математическа гимназия „
Никола Обрешков” Христиан
Трошанов.
Новоизбраните съветници от Младежкия общински
съвет произнесоха и своята
първа Тържествена клетва.
Младежкият общински съвет ще се събира един път в
месеца, в последната сряда,
ако има какво да се обсъжда,
като заседанията ще се провеждат в часовете от 10 до 12
часа.
На следващото заседание
на МОС ще бъдат определени
и групите по интереси, като
всеки един от членовете на
МОС може да участва максимум в две групи.

ГАРАНТИРАНО!
И ТАЗИ ГОДИНА
НЯМА ДА ИМА
КЪРЛЕЖИ И
КОМАРИ

На 24-и и 25-и април,
2019 г. в Община Казанлък беше извършено
профилактично третиране на тревни площи
срещу кърлежи /дезакаризация/ на паркове и
детски площадки на територията на общината.
Призоваваме гражданите, да следят за указателните табели за извършваната обработка и
да спазват карантинните
срокове, посочени в тях!
Според метеорологичните условия, Община
Казанлък си запазва правото да променя посочените дати за извършване
на профилактиката.
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Поне докато помним

ТЕРОРИСТИЧНИ УБИЙСТВА В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ СТРАСТНАТА СЕДМИЦА

да стане веднага. После се даде
нареждането за убийството на
Славейко Василев. Но и той
беше много добре охраняван
от македонците. Аз можех да
го убия в “Славянска беседа”,
но с това пропадаше атентата, а друг нямаше. По това
време съобщиха, че се откриват нови отдели и Д. Златарев
ще завежда разузнавателния
апарат и че той ще ми дава
нарежданията. Ив. Ценов казал в Обществената имената
на всички, които чул в “Русалка” и които сме се готвели
да убиваме. Славейко Василев
се скри, а така също и всички
други и навсякъде охраната
им се стегна. Даде се зор да се
намери друг. Даде се нареждането да бъде убит К. Георгиев
и той биде убит. Срещнах се с
Д. Златарев и той ми каза да се
пали фитила… (ЦДА л. 33-39).

Продължава от предния брой

Софийският
митрополит
Стефан чете Евангелието. Експлозията става в мига, в който
звучат думите:
“Недейте се чуди на това,
защото иде час, когато всички,
които са в гробовете, ще чуят
гласа Му и ще излязат – ония,
които са вършили добро, ще
възкръснат за живот, а които
са вършили зло… …ще възкръснат за осъждане (Йоан,
5:28-30).

“Дебела тъма легна и
покри с непроницаем
мрак Божия храм и нас,
които бяхме в него

В своите мемоари Ал.
Цанков напомня, че
атентатът в катедралата
всъщност далече не е
първият:

– пише Александър Цанков.
– Потънахме като че ли в ада.”
(Цанков 2003: 350).
Чудовищният взрив, който
на 16 април 1925 г. в 15.20 часа
разрушава централния купол
на катедралата, в която току-що е започнало опелото на
убития генерал, се чува в цяла
София. От взривната вълна са
изпочупени прозорците дори
на отдалечени къщи и сгради.

Борис III оцелява по
чудо и за втори път в
разстояние на два дни
е спасен от убитите
при Арабаконак
свои спътници – той
закъснява за опелото в
църквата “Света Неделя”,
защото присъства на
погребенията им.

Неописуем ужас, гибел и
разрушение
Страшната картина на повалените сред отломките
хора, стенанията и воплите
на умиращите и затрупаните
под развалините на катедралата, разкъсаните тела на загиналите, окървавените лица
и риданията на щуращите се
оцелели, опитващи се да намерят близките си, се запечатват
завинаги в съзнанието на очевидците.
Легендарният Юрий Захарчук, командирът на Пожарната команда, описва така
мястото на престъплението:
“Там видях жива гробница:
парчета от икони, разхвърляни шапки, ръце, окървавени
глави и всичко това бе застлано с кръв.” (Любомирска 2015).
Подробно описание на страшния ден дава и о.з. генерал
Иван Шишков, оцелял по чудо.

“Всичко беше в
развалини, а под
развалините загина
цветът на столичното
общество…

Върнат към действителността, видях от църквата да
излизат неузнаваеми човешки
същества, с разкървавени лица
и с дрехи, плътно покрити с
пепелява пелена. Едва тук си
спомних, че жена ми е вътре!
Тръпки ме побиха, като видях
живи картини, наподобяващи
Ада на Данте Алигиери… Полупогребани живи същества,
затрупани под развалините,
потънали в прах, безмълвно
протягат ръце за помощ и спасение от явна смърт. Картината не се поддава на описание
– смърт и ужас витаеше в храма.” (Иванова 2016).

Жертвите

Само за няколко мига България губи десетки висши офицери – повече, отколкото във
всички войни дотогава. Участвали в не една война, тези герои от Сръбско-българската,
Балканската, Междусъюзническата и Първата световна
войни, кавалери на ордена “За
храброст” загиват от престъпната ръка на българи, избрали
да служат на чужда държава.

Загиват 14 генерали,

между тях и ген. Иван Попов
– участник в четата на Филип
Тотю, герой от четири войни.
Ранен е героят от Дойран – ген.
Владимир Вазов. Ранен е и синът на Райна Княгиня – ген.
Иван Дипчев. По зла ирония
на съдбата атентатът се ръководи от Коста Янков, негов
пръв братовчед, племенник на
Райна Княгиня.
Под развалините на Божия

храм намират смъртта си и
трима народни представители,
включително бившият пълномощен министър Недялко Колушев – дипломат, литератор
и публицист. София загубва
своя кмет Паскал Паскалев –
демократ и общественик. Трагичната му съдба е споделена
и от столичния градоначалник
Георги Кисьов и от софийския
окръжен управител Дянко Неделчев (Радев 1994).
Мнозина загиват на място
или по-късно от раните си.

Кървавият велики
четвъртък – така наричат
софиянци страшния ден
на 16 април 1925 година.
Убити са 213 души.

Между тях има много жени
и деца – известни са имената
на малолетните Роза, Верка,
Петър… Загиват ученици, студенти, учители, журналисти,
адвокати, архитекти. Ранените са около 500 души, голяма
част от тях – тежко.
Сред ранените са министър-председателят на България Александър Цанков,
министърът на войната Иван
Вълков, министърът на вътрешните работи Иван Русев,
министърът на външните работи Христо Калфов, митрополит Стефан, подпредседателят
на Народното събрание Борис
Вазов, народните представители проф. Йосиф Фаденхехт
и Атанас Буров, Тодор Кожухаров, Андрей Ляпчев и много
други.

Целта на атентата

Извършеното варварство –
да взривиш църква на Велики
четвъртък, да я взривиш по
време на опело, нещо повече
– да си видял с очите си множеството хора, между които
много жени и деца и въпреки
това да запалиш фитила, е чудовищно. Още по-чудовищно е, да убиеш достоен човек
само заради авторитета му и с
цел неговото опело да се превърне в смъртоносен капан. В
капан за държавния глава, за
българското правителство и за
висшето офицерство. И заедно
с тях за близките и роднините на покойника, за стотици
хора.

Целта на подготвяния
с месеци атентат е
ликвидирането на
цялото висше държавно,
политическо и военно
ръководство на България
и възползване от
създадения властови
вакуум, паника и
суматоха за заграбване на
властта и установяване
на съветска република в

България.

В хода на следствието се установява, че на територията
на цялата страна са били образувани и подготвени въоръжени бойни единици, организирани в петорки, шесторки и
по-големи чети, които очакват
даден от ЦК на БКП сигнал за
започване на въоръжен метеж.

Избиването на
правителството би
означавало, че атентатът
е успешен и сигналът за
въоръжено настъпление
може да бъде даден.

Всички предварително обучени и въоръжени бойни групи имат предварително точно
установени задачи: превземане на пощите, общините,
полицейските
управления,
гарнизоните на военно безпомощната (поради Ньойския
договор) България, овладяване на централната и местната
власт и ликвидиране (по предварително изготвени списъци!) на авторитетните хора в
градове и села, естествените
лидери на нацията. Нещо,
което (още по-методично и
отлично организирано) комунистите прилагат 20 години
по-късно под прикритието на
щиковете на окупационната
Червена армия.
Вбесени от провала на септемврийския метеж през 1923
година и опита за насилствено налагане на съветска власт
в България, вносителите на
“революция” търсят реванш.
Пъкленото дело на атентата
не успява. Правителството по
чудо оцелява.
Благодарение на самообладанието и бързата реакция на
Александър Цанков и целия
Министерски съвет, на професионализма на полицията и
на армията България е спасена
и зловещият план не се осъществява.

Кой стои зад атентата?

Атентатът е подготвян
грижливо цели месеци. За
него не само са знаели много
хора, но той е бил ръководен
от ЦК на БКП по нареждане на
Коминтерна и лично на Георги
Димитров и Станке Димитров!
Ст. Димитров: Убийството
на прокурора Димчев трябваше да стане като първи акт на
централната терористическа
група, налагаше се да се удари
неголямо политическо лице,
за да се сондира почвата, да се
види как ще се отговори и съобразно с това да се решава за
бъдеще.

Убийството на детектива
Кузинчев се наложи по

необходимост, защото
той предаде Гюлеметов
и др.

С решението за убийството
на Ник. Милев се искаше да
се удари по-силно правителството и македонствующите и
да се види пак как ще действа
тая тактика. Приближаваме
към атентата. Военната организация намери клисаря в
черквата “Св. Крал” и сметна,
че там може да се складират
взривни материали. Другарите огледаха черквата и намериха, че в нея може да се извърши атентат. К. Янков и Ив.
Минков разискваха тоя въпрос
и сметнали, че може да стане
един атентат, като се съберат
правителствени хора и с един
удар да се унищожат. Когато
аз тръгнах за насам К. Янков
ми напомни да питам горе за
атентата.
В Югославия аз поисках да
сондирам емигрантите. На
Гаврил Генов казах, че готвим
нещо голямо. Разбрах, че другарите гледат съчувствено на
тая идея. Във Виена можах да
съобщя само на Г. Димитров.
Той каза, че трябва да помисли
и след няколко дена отговори,
че наистина едно такова събитие може да предизвика намесата на сърбите и затова не
бива да стане.

Г. Димитров: Казах, че
може да стане само във
връзка с едно въстание.

Ст. Димитров: Това мнение
съобщих в София. Пропуснах
да кажа, че когато излязох от
България на прощаване с Ив.
Минков му заявих предвид
започналите репресалии: тия
хора могат да се сандардисат
само с един такъв атентат и
затова моето мнение е той да
стане (ЦДА л. 18-28).
Десетилетия наред българските комунисти не спряха
да лъжат и да изопачават истината за атентата, който уж
бил дело на авантюристи от
някаква си ултралява секцийка на БКП, които на своя глава
взривили пълната с хора черква. Истината обаче отдавна се
знае.
През юли-август, още не
слегнала се пръстта на стотиците пресни гробове на жертвите, двама от избягалите в
Съветския съюз атентатори
Димитър Златарев и Петър
Абаджиев “анализират” в Москва на специално съвещание
защо пъкленият им план не е
успял. На съвещанието присъстват Васил Коларов, Станке
Димитров и Георги Димитров,
Димитър Златарев (член на
БКП и на Военния център на
ЦК на БКП и на Софийската

партийна организация, един
от организаторите на атентата в “Св. Неделя”) и техникът Петър Абаджиев, грижил
се заедно с убития по време
на полицейска престрелка в
София специалист по минно-подривно дело Иван Минков за поставянето на взрива в
катедралата.

Из протоколите на
Московската конференция на БКП през август
1925:

Петър Абаджиев: Ние казвахме, че в продължение на 15
дена ще пропищи дете в майка
след атентата, а не мислехме,
че ще има военно положение,
полицейски час в 7 и половина и че ще има всеобщи арести (…). Аз измерих черквата,
направих скица и я изпратих
на Минков и Янков. Гледах в
черквата да се постави взрива в пода и да не остане нито
един жив. После реших да се
постави в тавана. Аз смятах,
че Минков е по-опитен от мен
и той каза, че зарядът трябва
да бъде съсредоточен. Аз виждах, че там ще се събере отбор
сволоч и че няма да бъдат избити. Исках да дадат гранати,
обещаха, но не дадоха. Понеже искахме да ги избием с
детонация, аз казах да се даде
отровен газ и да ги изтровим.
Дадоха един килограм димяща сярна киселина и казаха,
че тя е достатъчна. И наистина много от ранените измряха
вследствие отравянето.
П. Абаджиев: През това
време аз работех и за атентата, като внасях взрив вътре в
черквата.

Клисарят не беше
наемник, а вършеше
съзнателно работата си,
като пари му давахме
ние.

Узнаха много хора, времето
течеше, станаха много провали. Отначало в Младежкия
съюз, а после и в Партията.
Ние искахме да стане атентата
и се даде такова нареждане.
Реши се да бъде убит Вл.
Начев и ние три вечери го
вардихме, но той беше много
предпазлив и беше непристъпно около него (…) Трябваше да очистим Начев, за да
събере той всички в черквата
при погребението му и да стане атентата.
Абаджиев: Нареждането се
даде много преди атентата.
Събрахме се с Минков и отидохме при Д. Златарев и там
се даде заповедта за атентата.
Това беше на 15 март. Ако Начев беше убит, атентатът щеше

“Срещу Нова година на 1925
е осуетен атентат, който да
вдигне във въздуха Военния
клуб, по времето тъкмо когато
държавният глава поздравява
столичани с Новата година по
тогавашния обичай.” “Атентатът – пише Ал. Цанков – биде
осуетен, защото адската машина бе открита случайно.”
Но комунистическите “геройства” продължават: “За да
тероризират съдиите, комунистическата терористическа
банда уби посред града столичния прокурор Димчев. От
омраза към офицерството съвършено безпричинно бе убит
на гара Костенец един съвършено невинен, капитан Беров.
Атентатът в град Враца – с цел
да се хвърли града във въздуха. Атентатът срещу държавния глава на 14 април 1925 г.
Атентат е и убийството на ген.
Коста Георгиев, народен представител и бивш началникщаб на армията. Атентатът на
16 април 1925 – короната на
болшевишко-комунистическите престъпления… Атентатът срещу Севлиевския областен съд, който бе изцяло
избит. Ами да напомня ли за
бандата на прочутия за времето си комунист Дочо Христов,
организирана и командвана от
комунистите, която върлуваше между Ловеч и Троян, нападаше и избиваше граждани
само затова, че бяха омразни
тям – на комунистите. Кой уби
ген. Христо Луков, полк. Пантев, бивш директор на полицията, народния представител
Сотир Янев, Запрян Клявков и
колко още, да продължавам ли
списъка? Той би бил безкраен.” (Цанков ).

Идеалисти ли? Платени
агенти на Коминтерна!

И не на последно място трябва
да се отбележи фактът, че терористите от БКП не правят нищо,
без да им бъде заплатен хонорар. За своето пъклено дело – да
внесе и складира експлозива в
църквата “Света Неделя” клисарят Петър Задгорски получава
11 000 лева. Всеки партиен сътрудник получава минимум по 3
000 лева месечно възнаграждение, а терористът Марко Фридман, през когото минават над
400 000 лева за по-малко от 30
дни, получава заплата от 5 000
лева (за сравнение през 1925 г.
един гимназиален учител има
заплата около 1200-1500 лева).
Секретарите на Комунистическата партия, редакторите
на “Работническия вестник” и
“Ново време” получават месечно по 15 000 лева заплата.
В следствените показания
на Цола Драгойчева може да се
прочете признанието й: “Парите в партията оказаха твърде
много своето пагубно влияние
върху движението, защото и при
най-елементарно посягане към
какъвто и да било членна партията, за каквато и да било работа,
той чакаше възнаграждение.”.
Години наред в България на
имената на атентаторите, масови убийци и терористи бяха
наречени градове, улици, предприятия. Жертвите им и до днес
тънат в забрава. Попитайте
някой дали може да спомене и
4-5 имена на онези, загинали
в руините на катедралата, 213
българи. Между които е и тогавашният кмет на София.

БОЙКО СЕ
ЯДОСА И СЕ
ВЪЗМУТИ

"Ние нямаме нито един спрян фонд, чеверме-социалистите ми говорят за корупция!"
„Тези сега в Южния парк
ни плашат. Ама хич не ни
е страх от тях. Ние грешим,
което показва, че не сме
идеални“, заяви премиерът

да се спасяват“, коментира
Борисов. „Приеха си закон да
ги брани от преследване. Те
излезли да говорят и да сочат
нас с пръст“, заяви Борисов.

- това каза министър-председателят Бойко
Борисов и лидер на ГЕРБ
при представяне на обобщение на гражданския диалог „Европа в нашия дом“,
предаде Агенция „Фокус“.
"Вече всички деца имат
шкафчета в училище. Ние
сме единствените в Европа,
които имаме wi-fi във всяко
едно училище“, посочи Борисов.
„Планирали сме 360 млн.
лв. за увеличение на учителските заплати“, заяви
Борисов и добави, че с това
ще бъде изпълнен ангажимента на правителството за
двойно увеличение на учителските заплати.
„На Вълчев съм възложил
да проверят състоянието на
училищните автобуси

посочи той. „Нагли, грабежаджии, какви ли не - по
техните управления рисуваха
България с черепи и кости заради магистралните грабежи,
а имахме магистрала до Пловдив“, обяви лидерът на ГЕРБ.

"За другата година
сме планирали 360
млн. за увеличение на
учителските заплати."

и може там да
разчита на още 20
млн. лв., и толкова за
интерактивност“,

добави премиерът. По думите му в природните науки обаче изоставаме.
„Никога не е правено такива паркове и градини,
направихме добри паркове, за има къде да се събрат
БСП. Днес гледам са се изтъпанили на Южния парк.
Те ни връщат във времето
на Тройната коалиция“, коментира Бойко Борисов.

„Инвестираме в
образованието,

защото те разчитат на
къса памет и нискообразовани хора. Те - премиерът
тогава, първата дама тогава, изгонената зам.-министърка за корупция“, уточни
той.
„Аз излизам и казвам,
оставка за това и това. Ние
не разбрахме тогава какво
стана. Тези хора говорят,
но ние нямаме един спрян
фонд, една спряна програма. Ние нямаме един спрян
фонд, те издигат манипулация за предизборната си
кампания“, уточни премиерът.
„Тези сега в Южния парк
ни плашат. Ама хич не ни
е страх от тях. Ние грешим,
което показва, че не сме
идеални“, допълни още лидерът на ГЕРБ.
Той припомни как, когато
София "била в руини след
синьо-червено управление"
се наложило ГЕРБ да правят
паркове, градини, "абсолютно всичко, включително и
НДК".
"Социалистически мечта.
Слушал съм я толкова много
години", каза Борисов. Той
каза, че с финансовия министър работи перфектно.

"Няма да се
сравняваме с чеверме
социалистите.

Не ги обиждам, цитирам
Иво Христов. Не този Иво
Христов, който нарече българите дебили, а този Иво
Христов, който ги нарече
чеверме социалисти", каза
още Борисов.
„Явно паметта на хората е къса, а се надявам, че
не е“, коментира той. „Да
си спомним как панически
бягаха след Тройната коалиция, когато направиха в
мандата на БСП кабинета
„Орешарски“. Как тези, които сега се заканват в Южния
парк, панически бягаха и се
пререждаха, през глава бягаха за Брюксел. Караха се за
20-20, дали да е Курумбашев
или друг. През глава бягаха

„Тоновете наркотици,
които съм задържал при
мои операции, не могат
да ми преброят“,

"До края на нашия
мандат АМ „Хемус“
трябва да подмине
Плевен и да стигне до
Белокопитово-Буховци.

Това не е предизборно“, поясни Борисов. По думите му
опозицията ходи по улиците
и мери фугите между паветата, а не признава направеното до момента.

„До 26 април ще пуснем
булевард „Левски“ във
Варна.

Искам всяка фуга да мине
кметът и да я види“, отбеляза
той. По думите след управлението на БСП всичко в държавата е било развалина.
„Парите за „Хемус“ сме
ги заделили. Във вторник
правим 2 първи копки. При
Ябланица почти пробихме
планината. До Плевен започваме две копки едновременно. Ударно започваме
Шумен-Търговище да довършим. Наредил съм на Нанков
- Мездра-Ботевград до дветри седмици максимум да
стартира. И обходът на Димово също, за да се подготвим
излизайки от „Хемус“ да влизаме там. АМ „Струма“ върви добре, следващият месец
ще подминем Благоевград и
влизаме в тунела „Железница“. В рамките на следващите
година и половина, две ще
стигнем до Кресна - социалистическа мечта“, добави
той. „Това е факт и ние ще го
направим“, уточни Борисов.
"Много ме заболя от това,
което ни се случи в миналите
дни. Като ги слушам, това ме
адски ме амбицира. БСП не
могат да прикриват злобата
си", коментира още Борисов.
„Някой си беше позволил
да ме коментира за „пълзящата диктатура“, че било бисер. Иронизирах Иво Христов
заради „пълзяща автокрация“, обясни той.
„Ако има автокрация как
ще се съберете в Южен парк,
как всички тези скандали ще
са сутрин от 7.00 до 19.00 не
спират? Апартаменти, къща,
тераса, сауна, баня - от сутрин
до вечер“, попита Борисов.

„Ако няма свобода на
медиите, как това ще се
случва?

Всички скандали излязоха
по толкова явен начин - демокрацията си работи, каква
автокрация“, коментира лидерът на ГЕРБ.
„Толкова пъти не искам да
ги коментирам заради стабилността и уважението между институциите, но когато
върховният главнокомандващ призовава генералитета
да не стои безропотно да слуша и да гледа - към какво ги
предизвиква, не е ли към диктатура? Ако изкараш армията
или призоваваш генералитета? Тогава си замълчахме“,
каза още той.
В Южния парк са се събрали
лидерите на най-мракобесните времена на политически
преследвания да говорят за
борба с корупцията, каза Борисов пред журналисти след
форума.
„Ние от ГЕРБ на всички,
на които по някакъв начин
увисна петно, независимо от
техните обяснения, данъчни,
пазарни, правни – взехме ос-
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тавките. Депутати, министри,
зам.-министри – да направят
другите колеги така и да дойдат да си говорим отново“,
заяви Борисов. Той посочи,
че ако не беше създадена КПКОНПИ, нямаше да има скандал.
„Всичко да проверят. Това
ми напомня на Бареков, който каза, че имам офшорна
сметка. Провериха – нямам.
На когото му докопат фирма, сметка – затвор. Хващат
и вкарват в затвора – толкоз. Какво значи само да си
подмятат нещо? Казват едикой си има офшорна сметка –
идват и проверяват“, коментира той.

„Може ли да се съберат
Тройната коалиция в
Южния парк? Прекрасен
парк им направих,
помните какви паркове
ни завещаха, като станах
кмет и какви са сега.

Събрали се там Тройната
коалиция, после Двойната
коалиция – всичките лидери
в тия най-мракобесни времена на политически преследвания – пред къщите ни
стояха, да говорят за борба
с корупцията. Това е жалко
и е смешно“, посочи министър-председателят.
"До днес бях малко ядосан
на партията и на колеги в
партията, защото допуснахме
това, но като днес видях БСП
в куп - трябва да направим
така, че да не подложим държавата на това унижение да
се върнат същите хора. Явно
е, че листата им е Тройната
коалиция, и Двойната след
това“, коментира Борисов.
„Според мен тяхната цел е
да избягат пак в Брюксел, но
ще „калят“ вътре в държавата, колкото могат“, заяви
лидерът на ГЕРБ. „Да видят
колко договора имаме със
Световната банка. Как, ако е
вярно това, което ще кажа, ще
приеме през юли да се настани в София със Световния си
център“, посочи Борисов.

„Имате какво да
говорите, имате какво
да им докажете, вадите
какво казват кредитните
агенции.

Колко са БВП, приходите,
доходите, борбата с корупцията, контрабандата, заловените наркотици“, обърна се
той към членовете на ГЕРБ.
"Те казват - ГЕРБ трябва да
бъде заличена, както заличиха СДС, за да остане вечната
БСП, БКП със същите хора. Те
толкова са си повярвали, че са
се променили и са различни.
Те не могат да се променят, защото по действията им личи,
че не са се променили. Ние в
ГЕРБ нито имаме съдии, нито
прокурори. Ние сме партия на
10 години“, коментира той.
„Когато само ГЕРБ е атакувана, някак си е добре. Ние
сме наложили този стандарт виновните подават оставка и
излизат. А те казват „Не, ние
ще си работим, за нас не става въпрос“, заяви Борисов.
„Разчитат на късата памет.
Гледах ги с цялата Тройна коалиция и кабинета „Орешарски“ събрани на едно място в
прекрасен Южен парк“, посочи лидерът на ГЕРБ.

„За борба с корупцията
говорят тези, които
когато управляваха,
не излизахме от
прокуратурата и
следствието

- поръчкови, поръчкови, поръчкови, поръчкови, поръчкови дела“, подчерта той. „Тогава
казахме, че вярваме на прокуратурата и на институциите."
„Щом това ни се полага,
нека да питат“, така отговаряхме“, изтъкна Бойко Борисов. „Източили парите, сега
викат, че е политическа вендета - към кое? Към заменките, които бяха направени по
време на Тройната коалиция
ли? Кои ги преследва тях? Не
си спомням“, заяви той.

Затова сме щастливи и
духовно
удовлетворени
в днешния ден, а от тази
вечер и цялата друга седмица всички ще бъдем
тъжни, защото „приеха го
като цар, но го изпратиха
Господ Иисус Христос по
допущение Божие.“
Той призова днес да се радваме, защото Господ отива на
страдание за нашите грехове.

Как да се справим с
нравствената разруха?

Беновска определи думите
му като мъдри и го разбра, че
призовава за повече хармония. Тя цитира и думите от
Великденското бдение днес
на Папа Франциск „ Грехът
прелъстява, обещава нещата
бързо и лесно, благоденствие
и успех, но оставя само самота и смърт.“ и попита как да
се преборим със съществуващата и пълзяща нравствена
разруха в България и по света.
Митрополит Киприан разказа, че онзи ден е имал среща
с младежи в Стара Загора, на
която е обяснил, че моралната и нравствената разруха
тръгва първо от семейната
среда. Тя е първата и основна
градивна единица за възпитанието в православна вяра.
„Православието не е религия,
а начин на живот“, каза той и
призова това да бъде осъзнато от всеки вярващ християнин. Митрополит Киприан
каза, че както Христос е проповядвал и е дал учението си
на Светите Апостоли, така
всички трябва да приемем,
че Христос винаги трябва да
бъде в нашето
семейство. „Ако
ние сме с Христос, никога няма
да бъдем сами,
ние винаги ще бъдем под неговото

БЛАГОДАТНИЯ
ОГЪН В БЪЛГАРИЯ
благословение.“, заяви той и
допълни, че самота изпитва
само този, който не познава
Бога. Митрополит Киприан
обясни, че самотата е трудна за осъзнаване, но когато
общуваш с хора и се молиш
и възхваляваш Бога, когато
осъзнаваш греховността си и
търсиш начин да общуваш с
Бога, това означава, че не си
сам. Той допълни, че Христос
е умрял сам на кръста, но не е
бил самотен, а в нозете му са
били неговите ученици, както и пресветата майка Божия.
Митрополит Киприан припомни последните думи на
Христос „Боже, прости им, те
не знаят какво вършат.“ Това
той е казвал на целия свят,
както на тези, които са го измъчвали и са го разпънали,
така и на тези, които са били
с него. „Христос е този, който
преодолява самотата и никой
човек не може да бъде самотен. Никой човек не може да
бъде огнетен тогава, когато
вярва и търси съприкосновението с Бога, близките си,
тези които трябва да учи и
наставлява.“, завърши Митрополит Киприан. Събеседникът каза, че тогава човек
не може да бъде самотен, а
щастлив, както ние на Пасха
ще бъдем щастливи, защото
смъртта не е могла да надвие Христа и Христос е победил смъртта. „Адовите врати
няма да надделеят над Бога и
над човека, стига той да повярва в него, в правия път и
в истината.“, заяви Митрополит Киприан.

Борисов работи ли за
България?

Беновска попита събеседника си за качеството на политиците и дали от негова
гледна точка има смелост да
характеризира дали Борисов
работи за България. Митрополит Киприан каза, че това е
сложен въпрос, но той би казал: „Да, той със всички усилия помага с каквото може,
до където му стигат силите.“
Събеседникът разказа, че Борисов винаги се е съветвал с
Патриарх Неофит и със Светия Синод на Българската
православна църква, когато
има изключително тежки
проблеми в държавата. Той
даде пример с новия Закон за

вероизповеданията, с който
се е подпомогнало финансирането на свещениците. Това
Митрополит Киприан определи като добро дело, което
Борисов е извършил, но трябва и да се знае, че всичко е по
Божия милост. Митрополит
Киприан открои едно нещо, в
което всички трябва да вникнем – Христовата църква е
оцеляла повече от 2000 години, защото в нея има приемственост. Младите духовници
приемат опита на старшите
духовници, на изповедниците на църквата, на по-старите
ахереи, които са предали правия път и Христовата истина,
а младите духовници са я развили в днешно време.

Радев обединява ли
хората?

по-голям корен и ще по-голям и това дърво трябва да
се отсече след време.“, заяви Митрополит Киприан и
допълни, че политиката е
мъдрост, но властта е дадена от Бога. Според него, за
да можеш да бъдеш политик,
трябва да бъдеш мъдър човек,
който да продължи делото
на своите предшественици.
Събеседникът направи сравнение, че Христовата вяра
се пази вече 2000 години, но
в новото време в момента се
свързват чрез видео връзка
във Вайбър. Въпреки това,
самият той носи завещанието
на Христос и повтаря думите
му, както и това, което е научил от неговите духовни учители, дори и да го казва през
Вайбър.

Как да призовем хората
Беновска попита и за преотново в църквата?
зидента Радев, който по
Конституция е призван да
Беновска каза, че ще се
обединява хората и да пази радва той да й гостува на
нравствените и национални- живо. За финал тя попита не
те ценности: „Прави ли го той само как да върнем, защото
това?“ По лични наблюдения това не е устойчив процес в
Митрополит Киприан зая- България и вярващите ниви, че президента извършва кога не са били много, но:
това нещо, но трябва да се „Как да призовем хората и
направи разделение между особено децата и техните ротова кой има властта да на- дители отново в църквата?“
прави промените и кой има Митрополит Киприанотговластта чисто авторитетно вори, че хората са в църквада представлява една дър- та, но трябва да се направи
жава. Той даде пример, че в така, че да повярват, че пранашата православна църква вославната вяра е начин на
неслучайно Иисус Христос е живот. Водещата попита с
глава на църквата и Светите какъв пример да ги накарат
Апостоли са неговите учени- да повярват, а събеседникът
ци, които са разпространили й отговори с примера на дусловото Божие. „Трябва да от- ховниците и с техния призив
деляме визията на тези хора, да дойдат всички в църккоито представляват държа- вата и те ще им помогнат.
вата и тези хора, които тряб- „Ето сега много деца ходят
ва да взимат определените в църквата по примера на
решения.“, заявиМитрополит свещениците.“, каза МитроКиприан. Той допълни, че полит Киприан и сподели, че
нашия патриарх е начело на се радва за това. Според него
Светия Синод, но не може първо трябва да се преподада вземе решение без Све- де опитът на свещениците на
тия Синод, нито Светия Си- родителите, които дълго вренод може да вземе решение ме са били откъснати. „Ние
без него. Беновска попита, сме длъжни да помогнем
ако се пренесе този пример първо на родителите да осъзкъм въпроса й, какво казва в наят, че и на техните деца и
момента на Радев. „Казвам, тяхното място е в църквата.
че трябва да има мир и бла- Но най-напред родителите
годенствие, трябва да има да осъзнаят, че те трябва да
разбирателство и търпение и бъдат в храма, за да предадат
милосърдие. Трябва да има своя опит.“, заяви Митропосподеляне на проблемите, лит Киприан.
защото ако един проблем не
се сподели, той ще захване Още по темата четете на стр 10
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Информационен справочник
22.0896741102 - Къща в град Мъглиж 450кв.м. двор, тухла,
добро състояние, средна част - 48 000лв.

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
e-mail: Triumph@mail.bg / тел: 0899 33 74 99

23.0896741102 - Къща в с. Търничене 1,6дка двор , 2 етажа, тухла - 24 000лв.
24.0876030556 - Къща в село Долно Изворово 1дка двор, тухла,
измазана + постройка, Централна част - 28 000лв. изгодно
25.0876030556 - Къща в село Овощник 700кв.м двор - 70 000лв.

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

26.0899178887 - Къща в село Овощник 1дка двор , 3 етажа
- 100 000лв.

ПРОДАВА:

АПАРТАМЕНТИ В
КАЗАНЛЪК
Мезонет ново строителство,
център,, 138кв.м. 95000лева
Гарсониера, монолит, център 40000 лв.
Гарсониера, монолит, запад 38000 лв.
Гарсониера, изток - 29000 лв.
Две стаи с кухня, изток, панел
38000 лв.
Две стаи с кухня, Изток 40000
лв.
Две стаи с кухня-южен, след
ремонт, до училище Чудомирпо договаряне
Две стаи с кухня, изток, панел
- 45000 лв.
Две стаи с кухня-южен, след
ремонт, до училище Чудомирпо договаряне
Две стаи с кухня, монолит,
запад - 50000 лв.
Две стаи с кухня до казармата
- 56000 лв.
Две стаи с кухня, център, 63000
лв.
Три стаи с кухня, център, тухла
73000 лв.
Три стаи с кухня, след ремонт,
до полицията 95000лв
Четери стаи с кухненски бокс,

в района на бърза помощ след
ремонт 130000лева
Четири стаи с кухненски бокс,
монолит, среден етаж, в жк.Васил Левски-72000лева
КЪЩИ В КАЗАНЛЪК
Стара къща-310кв.м
двор-55000лева
Къща до Хидравлика - 120 000 лв.
Етаж от къща , център , магазин -120000лв
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 Манолово - след ремонт - 35 000 лв.
Къща в с.Видин, община Паве
Баня-1декър двор 25000лв.
Къща в Средно Изворово
26000лв.
Къща в с.Средногорово-500кв.м. двор-13500лв
Дворно място в с.Горно
Черковище-център, ток ,вода-10000лв.

КАНТОРАТА СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОКУПКА НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С БАНКОВ КРЕДИТ

ДАВА ПОД НАЕМ:

Едностаен ,не обзаведен
-150лв.
Две стаи с кухня, обзаведен
-200лв

Две стаи с кухня не обзаведен180лв.
Три стаи с кухня след ре-монт
обзаведен - 330лв

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В
ОКОЛНОСТИТЕ НА КАЗАНЛЪК С
ПРЕДИМСТВО СА ЗЕМИ В МЕСТНОСТИТЕ
КАЙЛЪКА И КАЙНАРДЖА

0899 33 74 99

27.0883751212 - Къща в с. Дунавци 800кв.м. двор, 4 етажа
, РЗП 80кв.м. на етаж - 37 000лв.

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Казанлък 6100
Хотел “Роза”
ет.1, офис 117
0431/6 48 06

0883 75 12 12
0899 17 88 87
0888 78 75 14

Малки обяви
Продава:

1.0888787514 - Двустаен 65кв.м. ново строителство ”Център” 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 функционираща къща
за гости в с.Горно Изворово. РЗП 230 м2, дворно място 1дка. с прилецжаща постройка - 85 000 лв.

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 ремонт, под Шел - 62 000 лв.
ЦЕНТЪР
1+к до Лидъл монолит
- 48 000лв.
1+к монолит широк център - 47 000 лв.
2+к зад културен дом - 64

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 саниран 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 новостроящ жилищен комплекс от затворен тип със
зелени площи, детски кът,
барбекю и др. Сградата ще
отговаря на всички европейски стандарти и изисквания, ще бъдат използвани
само качествени материали.
Предлагаме гъвкави схеми
и варианти на плащане, газифициране на газ, алуминиеви радиатори.

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, средно състояние - 45 000лв.
33.0888787514 Къща в с. Шейново 1дка двор, керпич , измазана , 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, складово помещение - хале. Къщата ново обзавеждане (баня и
тоалетна), ток 3-фазен, местност Мъглиж, цена по договаряне (бартер).
37.0896741530 Продавам дворно място с право на строеж
2,5 дка., парк ”Тюлбе” (срещу ”Бялата къща”)
38.0886380029 Място 1 дка. с постройки, с. Дунавци.
16000 лв.
39.0898845557 Опел ”АСТРА” 1,4 газова уредба; абрихт 220V; циркуляр - 380V.
40.0988897963 Продавам (под наем) ниви, 5 дка. рози, в
с.Черганово и с. Ръжена
41.0899936217 Продавам подземен гараж, център. 9700 евро

9.0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит кв.”Васил Левски” за ремонт - 60 000лв. изгодно!

42.0899936217 Продавам дворно място в с. Крън 700 кв.м.
20000 лв.

10.0888787514 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк
Център” таван+мазе - 80 000лв.

44.0898679274 Продава ремарке за лека кола 600 лв.

11. 0896741102 - Тристаен 106кв.м. монолит ”Около Пазара” за ремонт - 82 000лв.

43.0898679274 Продава вила в с. Дунавци 25`000 лв.

Купува:

12.0876030556 - Гарсониера 44кв.м. панел ”Изток” средна
част , ПВЦ дограма - 39 000лв.

1.0896662706 двустаен или тристаен - Запад

13. 0899178887 - Двустаен 68кв.м. монолит кв.”Васил
Левски” след ремонт - 62 500лв.

3.0899178887 двустаен - Център

14.0888787514 - Тристаен 110кв.м. монолит + гаража , обзаведен - 120 000лв.
гр. Казанлък, ул. „Кирил и Методий“ 5,
ет. 2 /сградата срещу магазин „Перун“/
тел./факс: 0431 64611;GSM: 0897626226
e-mail: rajaimoti@abv.bg

28.0876030556 - Къща в с. Горно Черковище 1дка двор,
керпич - 12 000лв.

15. 0876030556 - Къща в село Енина 500кв.м. дворно място , 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 дограма, добро състояние - 22 000лв.

2.0888787514 гарсониера или боксониера - Изток
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.

Под наем:

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. 0888763025 - Гараж - ул. ”Бузлуджа” №14 (зад културния дом)
6. 0887711853 - Двустаен апартамент след ремонт с
гараж, обзаведен Изток 71 блок.

Разни:
1.0896875857 Давам помощ при уроци и домашни на ученици 1-4 клас или почасово гледане на по малки деца.
2.0879988047 Продавам букови дърва метрови
3.0885070462 Продавам зъболекарски стол и някои
пособия и материали за кабинета изгодно. Продавам и
велоергометър за юноши.
04.0895142634 Майстор покривни хидроизолации и др. СМР

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

Рекламен справочник
Стефка КАРАГЕНСКА

Кантора за
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

Агенция за
социални услуги
Стефка Карагенска
почасово гледане
деца, възрастни, болни

НИЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ
бул. ”23 пех. Шипченски полк” 2 /над новата аптека ”Марешки/
Съдейства
банковикредити,
кредити,ипотеки,
ипотеки,
консултации;
Съдейства за банкови
консултации;
лицензиран
оценител;изготвяне
изготвяненанадокименти
документи;
Лицензиран оценител;

продавам:
Боксониера, запад, монолит 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 център, 120 кв.м., 120000 лв.
Ново строителство, широк 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 полицията с гараж, 75000 лв.
- Бузовград – дворно място 700 м2,
14000 лв.
- Бузовград – земя 27.5 дка с лице на
пътя за Казанлък
- Долно Сахране – дворно място 980

Тел: 0431 6 53 23; GSM0888260 361 кв.м., 9800 лв.
e-mail: helioskz@abv.bg

ПРОДАВА в Казанлък:
– 2-стаен, ново строителство, 75000 лв.
– 2-стаен, тухла, 71 кв.м., център, 69000 лв.
– 3-стаен НС, 100000 лв.
– 3-стаен НС, с гараж, 115000 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.
– 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.
– промишлен терен 3000 кв.м., цена – в
офиса
– парцел на главен път 1900 кв.м., цена – в
офиса

ПРОДАВА в други селища:

ТОП ОФЕРТИ:
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-веждане 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.

- Дунавци – голяма къща, 40000 лв.
- Енина – стара къща с двор 700 кв.м.,
55000 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.
- 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:

- южен едностаен в центъра, 250 лв.
- офиси в центъра 100 лв., 120 лв.,
200 лв.
- хале 450 кв.м., 600 лв.

ТОП ОФЕРТА

Апартамент,
двустаен, от 1 год.,
Т.Юлиев, лукс, след
ремонт, напълно
обзаведен, локално
парно - 75 000 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, център, 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.

2ст.+к. монолитен апартамент в района на Бар Краси, ет. среден, изцяло
обзаведен, цена: 58 000 лв.
3 ст.+б., тухла ‘Мана-стира’, юг-север, 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, ламинат, PVC - 55 000лв.
З ст+к, монолит, района на абаята, ет.
среден - цена 44 000лв.
ЦЕНТЪР
Гарсониера, НС, ‘Розариум’, след
ремонт, 49 000 лв.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ

ПРОДАВА
20000 лв.

Боксониери

Гарсониери
изток - 30000 лв.
запад, монолит - 33000 лв. 30000
лв.
Двустайни
изток - 35000 лв., 46000 лв.
запад - 42000 лв., 55000 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 - 37 000 лв.
Габарево - 23 000 лв., 27 000 лв.,
32 000 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 - 20 000 лв.,
55 000 лв.
Шипка - 15000 лв., 63000 лв.
Мъглиж-къщи - 15 000 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
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 строителство - по договаряне
2 дка. на асфалтов път, южно от
гр. Шипка - 5000 лв.
Шипка - Парцели
УПИ - 750 кв.м. - 24000 лв.
УПИ - 935 кв.м. - 30000 лв.
УПИ - 800 кв.м. с масивна сграда
- 50000 лв.
Крън
1100 кв.м. - 33000 лв.
1290 кв.м. - 22000 лв.
5,5 дка - след разклона за Бузлуджа, 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
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ТОП ОФЕРТИ:
1.Продавам едноетажна тухлена къща вилен тип с 3 стаи,
барбекю и голям двор
в с. Ясеново - 18 000 лв.
2. Продавам - 2 етажна тухлена
къща с 2 помещения за магазин
и склад /или работилница/ в гр.
Мъглиж - 36 500 лв.
3. Заменям двуетажна тухлена
къща в Мъглиж, с 5 стаи, І зона
за гарсониера в Казанлък.
4. Заменям двуетажна тухлена
къща с шест стаи и три бокса +
сутеренен етаж с три входа, гараж 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 конструкция, ламаринено покривно покритие, под - бетон - 16 500 лв.
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-дане, 18 кв.м., до съда - 180 лв.

“ЕЛИТ ИМОТИ” OOД

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ТЕЛ. 0878 504 270

EЛИТ ИМОТИ ПРОДАВА:
1. Къща ново строителство с РЗП 380 кв.м в гр.Казанлък. Двор 440
кв.м. Цена: По договаряне . За контакти: 0878 50 42 70 или в офиса на
агенцията.
2. Монолитен апартамент от 95 кв.м в предпочитан район в гр.Казанлък.
Състои се от всекидневна с кухня ведно, две спални, баня и тоалет
отделно, голяма тераса. Избено помещение. Цена: 63 000 евро. За
контакти: 0878 50 42 70 или в офиса на агенцията
3. Боксониера от 25 кв.м в квартал ”Васил Левски”. Апартаментът е южен
и е след ремонт. PVC дограма, външна изолация, подови настилкиламинат, теракот; кухненски шкафове.Цена: 33 000 лв. За контакти: 0878
50 42 70 или в офиса на агенцията
4. Гарсониера 45 кв.м в жк.’’Изток’’. Сменена е дограмата , подовите
настилки са ламинат и теракот, банята е след ремонт. Цена: 36 000 лв. За
контакти: 0878 50 42 70 или в офиса на агенцията
5. Апартамент от 64 кв.м в жк ”Изток”. Състои се от: кухня, хол, спалня,
баня с тоалет, 2 тераси. Цена: 45 000 лв. За контакти: 0878 50 42 70 или в
офиса на агенцията
6. Гарсониера 45 кв.м в жк.’’Изток’’. Апартаментът е на среден етаж.
Подовите настилки са ламинат и теракот, банята е след пълен ремонт.
Цена: 37 000 лв. За контакти: 0878 50 42 70 или в офиса на агенцията
7. Апартамент от 93 кв.м в централната част на града. Състои се от хол,
две спални, кухня, баня и тоалет отделно, мокро помещение, две тераси.
Цена: 72 000 лв. За контакти: 0878 50 42 70 или в офиса на агенцията
8. Тристаен обзаведен/оборудван апартамент в западната част на града.
Изцяло саниран. Цена: 82 000 лв. Тел за контакт: 0878 50 42 70 или в офиса
на Агенцията.
9. Обзаведен и оборудван апартамент от 130 кв. в центъра на града.
Състои се от трапезария с бокс, хол, 2 спални, баня с тоалет, тераси.
Таванско и избено помещие. Цена: 126000 лв. За контакти: 0878 50 42 70
или в офиса на агенцията.
10. Апартаменти ново строителство, различни квадратури.Цена в
завършен вид 1200 лв/кв.м. Тел за контакт: 0878 50 42 70 или в офиса на
Агенцията.

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

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

0898 641 138

Петък, 26 април 2019 г.

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

ОЛИ М П И Я
ИЗТОК

ул. ”Отец Паисий” 33
ет. 1, офис 4
(южно от пазара)

Брой 16

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-север, баня, тоалетна отделно - 78 000лв.
4 стаи + бокс, баня и тоалетна, 2 тераси, 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

тел.: 0431/8 51 00;
GSM: 0898 565 808;
imoti_olimpiq@abv.bg
2 ст. + салон с двор от 300 кв.м. цена:
57 000 лв.
Къща самостоятелна на етаж и приземен 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.

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

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-тамент, монолит, изложение
юг/запад, добро състояние,
цена по договаряне
Кв.„Васил Левски”, тристаен апартамент, монолит,
добра локация, цена 65 000
лв.
”Изток”, тристаен апар-тамент, 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 работещ търговски обект, двор
1350 кв.м., цена по договаряне

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 етажа- 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, ценадоговаряне
Къща- гр.Мъглиж, моно-лит, плоча, външна
изола-ция, цена 47 000 лв.
ПОД НАЕМ
Двустаен апартамент, център, 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 салон, с оборудване, център,
наем 400 лв.
Магазин, център, 95 кв.м.,
собствен санитарен възел
и склад, наем- договаряне

Пълен офертен бюлетин в офиса на агенцията:
0896 655 771; 0877 655 771; 0887 422 966
тел./факс.: 0431 63 566
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Минало - НЕзабравимо

Брой 16
Петък, 26 април 2019 г.

Дияна СЛАВЧЕВА
чете и ни разказва
случки от
Казанлъшка искра
през годините

Ретро спомен: Кои са били
курортите у нас преди 90 години
Плажът на Бургас - началото на XX в.

За да посетят повече граждани летовищата ни, на в. „Казанлъшка искра“ от
1927 г.
в началото на ХХ в. железниците правили 50 на юни
От дописка в пожълтялата
сто намаление на билетите до тях
газета разбираме, че с идеята

Съвсем скоро предстои
да започне летния сезон
и на нашите географски
ширини.

Това ни дава повод да се
върнем 90 години назад във

времето и да надзърнем какво се е случвало тогава в началото на курортното лято.
Ракетата носител, която ще
използваме за това пътешествие във времето и пространството, е един стар брой

да даде възможност на повече граждани да посетят„разните летовища в страната,
както и минералните и морски бани“, Главната дирекция на железниците и пристанищата „нарежда щото
от 3 юний до 9 септемврий

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

САЛАБАШЕВ

6100 КАЗАНЛЪК, ПЛ. “СЕВТОПОЛИС” 12А, ЕТ. 2 ТЕЛ.: 0431 6 23 28, GSM: 0898 628876
E-MAIL: IMOTI_SALABASHEV@ABV.BG WWW.IMOTI-SALABASHEV.COM

ПЛАГЕР ЕООГ

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Гарсониера, монолит, 45 кв.м., ет.2, pvc дограма,
теракот, вътрешна, южна, изба, тих център - 48000
лв.
Студио, н.стр., 57 кв.м., ет.3, след осн. рем., PVC,
вън. изол., ламина т, напълно обзаведен, направени
и оборудвани баня и кухня с чисто нови уреди, вли
заш и живееш, център - 67000 лв., дог.
2 стаи + кухня, 64 кв.м., ет.4, вътрешен, южен,
изба, Изток - 32000 лв., Изгодно
2 стаи + кухня, 65 кв.м., теракот, вътрешен, 2 те
раси, изба, добро състояние, над Ланков – 40000 лв.
*2 ст + к, н.стр., 78 кв.м., ет.2, PVC-зл.дъб,
шпакл. и бояд. стени и тавани, вън.изол., вътр.
врати - MDF, вх.врата - блиндирана, изба, за
вършване 12.2018 год., Кулата - 63960 лв., Из
годно
2 ст+к, н.стр-во, 72,10 кв.м., ет.4, коридор, ба
ня с тоал., спалня, дневна с кухня ведно, тераса и
изба, PVC, шпакл. стени и тавани, под на замазка,
вън.изол., вътр.врати, блинд.вх.врата, газиф., асан
сьор, при желание-гараж, завършване 07.2019 год.
- 61285 лв., Изгодно
*2 стаи + кухня, мон., 70 кв.м., ет.2, паркет,
вътрешен, 2 тераси, таван, изба, Болницата 63000 лв.
2 ст+к, мон., 75 кв.м., ет.6, PVC-частично, ла
минат, нови кухня и баня, вътр., 2 тераси, обза
веден, таван, изба, Казармата – 60000 лв.
2 ст + к, мон., 70 кв.м., ет.3, южен, таван, изба,
под Полицията – 65000 лв., догов.
2 ст + к, мон., 70 кв.м., след осн. рем., PVC,
изол., ламинат, теракот, нови баня и кухня, об
заведен и оборудван с нови мебели и уреди, 2 те
раси, таван, изба, център - 78000 лв.
2ст.+к, мон., 72кв.м., PVC, кухненско, 2спални,
килер, изба, Абаята - 56 000 лв.
2 ст + к, мон., 70 кв.м., ет.2, цв. pvc дограма,
вън. изол., ламинат, теракот, шпакловани и
боядисани стени и тавани, нова баня, център 63500 лв.
2 ст+к, н.стр-во, 76,47 кв.м., ет.4, коридор, ба
ня с тоал., спалня, дневна с кухня ведно, тераса и
изба, PVC, шпакл. стени и тавани, под на замазка,
вън.изол., вътр.врати, блинд.вх.врата, газиф., асан
сьор, при желание-гараж, завършване 07.2019 год.
- 65000 лв., Изгодно
*3ст.+к., 86кв.м., ет.6, PVC, ламинат, теракот,
изба, мн.добър, Изток - 47 000 лв.
3ст.+к., 86кв.м., ет.6, 2 тераси, вътрешен, изба,
м-н Изток - 45000 лв.
3 ст + к, н. стр., 98 кв.м., ет.4, PVC, изол., напъл
но завършен, ламинат в стаите, направена и обо
рудвана баня с душ-кабина, шпакл. и бояд. стени и
тавани, 2 тераси, изба, асансьор, Пазара - 95000 лв.
*3 ст+б, мон., 85 кв.м., ет.3, PVC, ламинат, те
ракот, направени баня и кухня, мн.добро съст.,
център – 85000 лв.
3 ст + к, мон., 95 кв.м., ет.2, паркет, 2 тераси, вът
решен, таван, изба, уч-ще Кирил и Методий - 87000
лв.
3 стаи + кухня, мон., 100 кв.м., ет.4, PVC, две
спални, дневна с кухня ведно, малка светла стаядрешник, баня и тоал. отделно, двойна тераса, цен
тър - 75000 лв.

3 ст+к, н.стр., 94 кв.м., ет.2, коридор, баня с тоал.,
2 спални, кухня с дневна ведно, тераса и изба, PVC,
шпакл. стени и тавани, под на замазка, вън.изол., вътр.
врати, блинд.вх.врата, газиф., асансьор, при желаниегараж, завършване 07.2019 год. - 79900 лв.
3 ст + к, 86 кв.м, ет.1, след ремонт, pvc дограма, усво
ени тераси, ламинат, нова баня с тоал., нова кухня, изба,
над Ланков - 55000 лв.
3 ст + к, 125 кв.м., ет.4, 2 бани с тоалетни, като едната
е към спалня с дрешник, 3 тераси, степен на завърше
ност: шпакловани и боядисани стени и тавани, ламинат,
облицовани с гранитогрес тераси, PVC, вън.изол., готов
краят на 04.2018 год., център - 107000 лв.
3 ст+к, н.стр., 102,67 кв.м., ет.1/над гаражи/, коридор,
баня с тоал., 2 спални, кухня с дневна ведно, 2 тераси и
изба, PVC, шпакл. стени и тавани, под на замазка, вън.
изол., вътр.врати, блинд.вх.врата, газиф., асансьор, при
желание-гараж, завършване 07.2019 год. - 87270 лв.
4 стаи + бокс, мон., 100 кв.м., вътрешен, изба, м-н
“Изток” - 55000 лв., догов.
4ст.+к., н.стр., 150кв.м., PVC, ламинат, шпакл. и боя
дисани стени и тавани, външн
 а изол., гранитогрес, асан
сьор, Запад - 120 000 лв.
*4 стаи + бокс, мон., 110 кв.м., ет.1 /над гаражи/,
PVC, паркет, подготвен за ремонт, таван, изба, под
полицията - 75000 лв., договаряне
4ст.+к., мон., 126кв.м., ет.3, PVC, паркет, теракот, об
заведен и обор. с мебели и техника, таван, изба, център
- 110 000 лв.
4ст.+б, н.стр., 112кв.м., ет.4, ламинат, PVC, изол.,
шпакл. и боядисани стени и тавани, 2тераси и една ос
тъклена, баня, тоал., изба 5 кв.м., тих цен. - 105000 лв.,
дог.
4 ст + б, мон., 100 кв.м., ет.2, паркет, дюшеме, гараж,
част от двор, под Полицията - 75000 лв.
*4 ст + к, мон., 120 кв.м., ет.2, PVC, паркет, теракот,
3 тераси, баня и тоалетна отделно, добро състоян
 ие,
таван, Мототехника - 87000 лв.
4 ст+к, н.стр., 138,72 кв.м., ет.4, коридор, 2 бани с
тоал., 3 спални, кухня с дневна ведно, 2 тераси и изба,
PVC, шпакл. стени и тавани, под на замазка, вън.изол.,
вътр.врати, блинд.вх.врата, газиф., асансьор, при жела
ние-гараж, завършване 07.2019 год. - 117912 лв.
4 стаи+бокс, мон., 110 кв.м., ет.2, паркет в стаите, баня
и тоалетна отделно, 3 тераси - всяка стая е с излаз, голе
ми таван и изба, Кулата - 85000 лв.
4ст.+б., мон., 110кв.м., ет.4, паркет, 2тераси, таван, из
ба, Болницата - 77 000 лв.
4ст.+б., мон., 100кв.м., ет.4, паркет, теракот, таван, из
ба, под у-ще Антим - 75 000 лв.
*Търг. Помещ., н. стр. 140 кв.м., съст. се от 2 обекта
с площ от 86 и 54 кв.м. с предн. за заведение, кафе,
закуски..., PVC- зл. дъб, под с гранитогрес, таванигипскартон, стени шпакловани, 2 входа, 3 санитарни
възела, продават се заедно и поотделно – общо 161000
лв.
Магазин, н.стр., 95кв.м., завършен, теракот, боядисан,
центр. част - 55 000 лв., изгодно
Магазин, 62кв.м., ново стр., стъкл. витрина, теракот,
сан. възел, склад, център - 98 000 лв., догов.
Парцел с площ 1827 кв.м. за промишлени цели с лице
на обиколното от северната му страна, южно от КАТ 65000 лв.
Парцел с площ 5.3дка, ъглов - на 2 асф. улици в Казан
лък ведно с произв. и скл. сгради с площ около 800кв.м.

пътуващите до курортните
станции да се ползуват с 50
на сто намаление“.
Това се казва щедър жест,
за какъвто днес можем само
да мечтаем. Едно, че родното
БДЖ почти издъхва на прага
на тоталното си разорение и
влаковите композиции пътуват с все по-малко и по-малко вагони – ако въобще се
намери читав локомотив,
който да ги подкара. Така че,
ако пуснат и билетите на половина, касата на дружеството съвсем ще се изпразни.
Пък и сега има магистрала,
по която само за някакви си
3-4 часа стигаш до морския
бряг – коли у народа бол и
хората масово предпочитат
да пътуват със собствения
си автомобил, тръгнат ли на
почивка.
За да си вземеш преди 90
лета от намаления наполовина билет, носещ печат
„важи и за връщане“, обаче
е трябвало да се спазят няколко условия. Първо, за да
имаш правото да се върнеш
с този билет, следва да си
престоял в „крайната станция“ най-малко седем дни.
И второ, връщането трябвало
да стане не по-късно от 15
септември.
И още нещо се отбелязва
във вестникарската информация – че пътуванията се
извършват ежедневно, „а не
като лани само в определени
дни“!
Пък ние днес обратно вървим към тази практика – след
закриването на сума ти гари
и премахването на много
тренове, няма да се учудим,
ако скоро влаковете вземат
да пътуват от точка А до точка Б не ежедневно, а само на

определени дати.
Но нека видим кои населени места у нас са били
признати през 20-те години
на миналия век за „курортни пунктове“. Те са изредени в „Казанлъшка искра“ в
следния ред: Анхиало (дн.
Поморие), Бабино Мало (дн.
Бели Извор), Банкя (наричана тогава Банки), Берковица,
Борущица – село, разположено на южния склон на Стара
планина, на 50 км северно от
Стара Загора. Както уточнява
„Уикипедия“, през последните 30 години то се развива
предимно като вилно селище. Има три почивни станции на фирми от Стара Загора и Раднево, две къщи за
гости и два магазина. В околностите му се намира пещерата „Топлата дупка". Има
маркирани туристически пътеки към хижа "Българка", до

която се стига за 3 часа.
Да поемем дъх и да продължим със списъка на „курортните пунктове“ отпреди
90 години. И така, в него влизат, разбира се, Бургас (още
със „з“ накрая – Бургазъ) и
Варна.
И още: Вратца (кюстендилско село, което през
1950 г. е преименувано на
Мирово, а през 1993 г. е
върнато старото му име),
Вършец, Горна баня, Ески
Джумая (дн. Търговище),
Котел, Дряново, Дупница,
Земен, Казанлък, Костенец
баня, Кръстец, Кюстендил,
Лъджене (дн. Велинград),
Плачковци, Пловдив, Рила,
Своге, Сливен, София, Стара Загора, Стралджа, Татар
Пазарджик (днес само Пазарджик), Трявна, Хисаря и
Царева ливада.

- 65лв./кв.м.

КЪЩИ В КАЗАНЛЪК:
Етаж от къща, 2-ри, тухла, PVC, ламинат, теракот,
състоящ се от 3 стаи, кухня, баня с тоалетна и тераса,
обзаведен с нови мебели и техника, търг. Помещ. в дво
ра с лице към ул., центр. част - 65000 лв.
Етаж от къща-втори, тухла, 85 кв.м., със самост.
вход, състоящ се от коридор, 2 спални, дневна с
кухн. бокс, баня с тоалетна и тераса, цялото тав.
помещ., 2 високи избени стаи, двор 165 кв.м., Мото
техника - 70000 лв.
Къща, тухла на плочи, 3 етажа с по 2 спални, дневна,
трапезария и кухн.бокс, санитарни възли, РЗП 320 кв.
м., изба, гараж, двор 500 кв.м., стадиона - 102000 евро
Къща, тухла, близнак, приз. и ет. идентични с по 2
стаи, кухня и антре, баня с тоалетна вътре, 2/3 от къща
та е на плоча, pvc дограма на приземния етаж, локално
парно, л.кухня, навес за кола, двор 222 кв.м., хидравли
ка - 69000 лв., договаряне
Къща, тухла, приз.+ет., PVC , ламинат, теракот, двор
300кв.м., Стадиона - 100 000 лв.
Къща, тухла, самост., висок приземен и етаж с по
4 стаи и баня с тоал., двор 500 кв.м., Хидравлика –
120000 лв.
Къща, тухла на 2 етажа, баня и тоалетна вътре, мага
зин 26 кв.м. с разрешително за ползване, близнак двор
175 кв.м, II зона - 85000 лв.
*Къща, самостоятелна, приземен и етаж с по 4
стаи, двор 430 кв.м., Манастира - 79000 лв., дого
варяне
КЪЩИ В СЕЛАТА:
*Шейново, къща, тухла, плоча, 3ст.+к., WC, л.кухня,
гараж, доп.постройки, сонда, двор 1дка - 40 000 лв.
Павел баня, къща на 2 етажа с 3 стаи, двор 750 кв.м.
на 2 улици - 35000 лв.
Скобелево, къща, самост. на 2 ет. с по 3 стаи, бокс и
антре, л. кухня 40 кв.м. състояща се от 2 помещ., селс
кост. постр., много ов. дръвчета, двор 760 кв.м., на цен
търа - 38000 лв., дог.
Г. Дряново, къща, измазана, лятна кухня, двор
800кв.м., добра - 40 000 лв.
Тъжа, къща, тухла, 4ст.+бокс, баня вътре, обзаведена,
двор 930кв.м. - 35 000 лв., договаряне
Енина, къща, камък и кирпич, измазана, коридор и 4
стаи, изба под пол. къща, лятна кухня, навес и тлакане
на 2 етажа по 50 кв.м., двор около 500 кв.м., центр. част
- 45000 лв., договаряне
Енина, къща старо стр. на 2 етажа с 3 стаи, изба, лят
на кухня с кухненски бокс и баня с тоалетна, измазана,
започнат нов строеж, допълнителни постройки, гараж,
двор 700 кв.м. - 49000 лв.
Крън, къща, старо стр., БиТ вътре, плевня, мон.га
раж, с канал, кладенец, двор 700кв.м. - 27 000 лв., до
говаряне
Шипка, къща, тухла, на 3ет., с БиТ вътре, гол. навес с
чешма и зид.камина, л.кухня, двор 600 кв.м. - 64 000 лв.
Средно Изворово, къща нова на 2 етажа с по 3 стаи,
кухня и баня с тоалетна, партер с два гаража и санитар
ни възли, двор 600 кв.м. - 55000 лв., договаряне
Мъглиж, къща, 2ет., с по 2стаи и доп.постр. - лятна
кухня, двор 500кв.м. - 22 000 лв., догов.
Дунавци, къща, измазана, 4 ст+б, л.кухня с баня, га
раж, доп.постр., навеси, двор 450 кв.м. - 35 000 лв., до
говаряне
Дунавци, дв.място 800кв.м., вода, ток, кладенец,
стоп.постр. и 2 стаи, близо до центъра - 19000 лв., до
гов.
ПОД НАЕМ
3 стаи+кухня, 100 кв.м., PVC, вън.изол., теракот, ла
минат, частично обзавеждане, саниран блок, над Лан
ков – 230 лв., догов.
2 стаи + кухня, 75 кв.м., ет.4, полуобзаведен, вътре
шен, добро състояние, изба, над Ланков - 200 лв.
Магазин 36 кв.м., цветна PVC, ламинат, окачен та
ван, шпакловани стени, 8,5 метра лице на Скобелевска
, склад 36 кв.м. със санитарен възел на теракот - 500 лв.
Магазин 20 кв.м. + офис /склад/ 20 кв.м. и санита
рен възел на улица “Хр.Ботев”, срещу детска-млечна
кухня - 350 лв.

Гарата на Борущица - началото на XX в.

10

На

май

ще можете да четете
следващия брой от вестник ИСКРА
ISSN
1310 - 1021

0431 5 49 69
0889 969 602
0889 969 603

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ ОТ В-К ИСКРА Е ВЪЗМОЖНО САМО С
РАЗРЕШЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА. ВСЕКИ АВТОР Е ОТГОВОРЕН ЗА МАТЕРИАЛИТЕ СИ.
Издава “Казанлъшка Искра” ЕООД
Разпространение:
Собственик: Община Казанлък
“ЕЛД” ЕООД
Принципал:
“ПОЛИ - 7979” ЕООД
Общински Съвет - Казанлък
ПК “НАРКООП” - Казанлък
Управител: Симеон Стоилков
Главен редактор: Данаил Парнаров
e-mail: vestnik_iskra@abv.bg

728
КАЗАНЛЪЧАНИ
А
ТАТТ
С
Е
М Л А АА
В ЗСАТ И Г Н А Х
НЕ

За Бабите, които се веселят
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АПЛОДИРАХА БУРНО
"ФОРМУЛАТА НА ТЕО"

И аз бях там, гледах, слушах учителя и
ръкоплясках.

АГОРА

Великият учител Тео
събра своите почитатели
в голямата зала на Дома
на Културата, препълни я,
и им разказа своята Формула.
А дали я разбраха...
Сред гостите бяха и много негови ученици, които са
прекарвали безбеойни часове, слушайки го и учейки се
от мъдростта му. Някои от
тях видяха своите лица във
филма, други си припомняха
моменти от времена, когато
и те са били в школата му, в
часовете му или просто на
поход до манастира, в който
той често ги водеше.
Режисьорът Николай Василев успява да заснеме Тео
в естествената му среда, с
естественото му поведение
и изказ, които не могат да
бъдат сбъркани. Над 200
часа видеоматериал е бил
необходим, за да се получи
филмът малко над час. Повече от 2 години екипът по
заснемането е следвал физика в неговите пътувания, лагер-школи, походи и часове.

И КАЗАНЛЪШКИТЕ
ПЕНСИОНЕРИ ВЕЧЕ
ЩЕ ИМАТ СВОЯТА
Пенсионерски клуб „
Тракийка” бе открит в Казанлък. Клубът се намира
на ул.“Феликс Каниц“№1.
Негови учредители са 60
достолепни мъже и жени,
които дадоха начало на
своя нов, съвместен живот
в западната част на града като членове на новия
пенсионерски клуб „Тракийка“ .

"Решихме да направим подарък на Казанлък с безплатната прожекция на филма
в знак на благодарност към
Общината и лично на кмета
Галина Стоянова, която откликва винаги и на всички
подобни инициативи!"

лична общинска собственост
на Сдружение с нестопанска
цел в обществена полза "Пенсионерски клуб Тракийка",
чиито председател е Бончо
Сарафов, градоначалник на
Казанлък в периода 1995 –
1999г. Той благодари за помощта на Общината помеще-

нието да бъде ремонтирано и
обновено, а на своите приятели в новия клуб – за усилията
да го направят по-хубаво и
удобно за срещи.
Сдружението "Пенсионерски клуб Тракийка" е учредено с цел да подпомага и
съдейства за поддържане на
социалните контакти, социалната интеграция и жизнен
стандарт на пенсионерите в
гр. Казанлък като провежда
дейности и мероприятия от
социален, здравен, културен
и друг характер за дамите и
господата от третата възраст
в Казанлък. Те получиха сърдечни поздравления за дълголетие и красиви забавления
и много полезни подаръци за
следващите си срещи.

Галина СТОЯНОВА:

ПЕНСИОНЕРИТЕ
ВИНАГИ
СА БИЛИ
И ВИНАГИ
ЩЕ БЪДАТ
ОСНОВЕН
ПРИОРИТЕТ В

СОЦИАЛНАТА

Откриването на втория казанлъшки клуб за пенсионери
бе благословено с празничен
водосвет, а „новодомците“
приветства Кметът Галина
Стоянова: „Искам от вас да
сте задружни и да изкарвате
приятно времето си тук!“, пожела тя.
Официалното
събитие
уважиха
заместник-председателят на 44-то Народно събрание Емил Христов,
народният представител от
Старозагорски избирателен
район Борис Кърчев, председателят на Общински съвет –
Казанлък Николай Златанов,
казанлъшкият депутат от 43ия Парламент Нено Влайков,
общински съветници, много
прияели от съседни пенсионерски клубове в общината.
С Решение № 877 на Общински съвет – Казанлък
от 25.10.2018 г. общинският
обект е предоставен за временно и възмездно ползване, срещу месечна наемна
цена като част от имот пуб-

ПОЛИТИКА НА

ОБЩИНАТА

"През двата мандата, докато съм кмет
на тази община, винаги съм се старала да
работя за пенсионерите и за социално
слабите, чието положение никога не съм
изпускала от погледа
си на управник. Смятам, да ме запомнят
с конкретните неща,
които свърших"
Кметът обеща безплатен абонамент за вестник Искра на всички 19
пенсионерски клуба в
Общината.

СТАРЕЙШИНИТЕ ОТ ГЕРБ И ДЕПУТАТЪТ БОРИС КЪРЧЕВ
С ДАРЕНИЕ ЗА НОВИЯ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ В ГРАДА

Заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов и Йоана Йончева – Фильова,
която е в листата на ГЕРБ
за евродепутати, присъстваха на официалното откриване на втория
пенсионерски клуб в Казанлък - „Тракийка“.

„Когато остарея искам да
виждам такива млади хора
като Йоана, участващи в
управлението на държавата, правейки най-доброто
за нея“, подчерта зам.-председателят на НС. Той отбеляза, че всеки път, когато
е в Казанлък, вижда нещо,
което обединява хората, а не

ги разделя. „Кметът Галина
Стоянова е пример точно за
това“, каза Емил Христов.
Сред официалните гости
на тържеството бяха още
народният
представител
от Казанлък в 44-то Народно събрание Борис Кърчев,
депутатът в 43-то НС Нено
Влайков, кметът Галина

Стоянова, председателят на
Общинския съвет Николай
Златанов, общински съветници, председателят на
Старейшени ГЕРБ в града на
розите Димитър Баяслиев.
Пъстра музикална програма
от пенсионерските клубове в
общината зарадва всички по
време на събитието.

Пенсионерският
клуб
„Тракийка“ обхваща възрастните хора от кв. „Васил
Левски“, които до сега посещаваха единствения клуб
в центъра на града. Помещението е предоставено за
ползване на пенсионерите
от квартала с решение на
Общински съвет – Казанлък

за временно и възмездно
ползване. За неговия ремонт се погрижи Община Казанлък и дарители.
За нуждите на клуба бяха
подарени хладилник, два
телевизора, климатик и
кафе машина от депутата
Борис Кърчев и Старейшени ГЕРБ.
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Казанлъчани

АКО НИЕ СМЕ

ИСУС
ХРИСТОС
НИКОГА НЯМА ДА СМЕ САМИ
ЗАЩОТО САМОТАТА

ПОЗНАВА
Траянополският
епископ КИПРИАН

(Огнян Добринов Казанджиев) е роден на
08.03.1976 г. в гр. Казанлък.
Завършва средно музикално образование през 1995
г. в родния си град.

Приема монашество на
01.09.1996 г. в Рилския ставропигиален манастир от Драговитийския епископ Йоан, с
духовен старец Старозагорски митрополит Панкратий.
Ръкоположен е за йеродякон на 08.09.1996 г. в гр. Павел Баня, а за йеромонах на
14.09.1996 г. в храм „Св. Николай“, гр. Стара Загора.
От м. октомври 1996 г. до
края на 1998 г. изпълнява
послушанието ефимерий в
Казанлъшкия манастир „Св.
Богородица“ и паралелно завършва двугодишния курс на
СДС „Св. Йоан Рилски“, след
което е приет в клира на Врачанска епархия като и. д. игумен на Тръжишкия манастир
„Св. прор. Илия“.
От 2000 г. е назначен за
протосингел на Врачанска
митрополия.
По време на следването му
в Богословския факултет при
СУ „Св. Климент Охридски“
и по решение на Св. Синод е
възведен в архимандритско
достойнство на 31.08.2003 г.
Изпълнявал е различни
длъжности във Врачанска
епархия.
През февруари 2006 г. по
решение на Св. Синод е изпратен на послушание като
протосингел на епархията на
САЩ, Канада и Австралия,
която длъжност изпълнява до
01.08.2007 г., когато е назначен за протосингел на Врачанска митрополия.
По решение на Св. Синод
е хиротонисан за епископ
с титлата Траянополски на
03.03.2008 г. в катедралния
храм в гр. Враца и назначен
за викарий на Врачанския
митрополит, която длъжност
изпълнява и до днес.
Носител е на църковни отличия и множество музикални награди.
Избран е за Старозагорски
митрополит от Св. Синод на
БПЦ-БП на 11.12.2016 г. в синодалния параклис "Св. княз
Борис-Михаил" в София.

САМО ТОЗИ,

КОЙТО НЕ

ПОЗНАВА

БОГ

„Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме
и да се развеселим в него“
/Пс. 117:24/

ПАСХАЛНО
ПОСЛАНИЕ НА МИТРОПОЛИТ
КИПРИАН
ЗА
ВЕЛИКДЕН
ОБИЧНИ В ГОСПОДА ЧЕДА НА

СТАРОЗАГОРСКАТА ЕПАРХИЙСКА ЦЪРКВА,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В МИР И ЛЮБОВ
ДА ПОСРЕЩНЕМ
ХРИСТОВИЯ
ПРАЗНИК

"Моралът
и нравствената разруха
тръгват първо от
семейната среда.
Първо е семейството
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главата ни без
знанието на Бога"

Тези именно две думи
възлюбени наши чеда, с
които ние се поздравяваме, ознаменувайки празника на светлото Христово
Възкресение, ни даряват
мир, утеха, радост, упование, надежда.

Тези именно две думи обични братя и сестри, които ние с дръзновение ще
повтаряме в продължение
на следващите четиридесет дни, се явяват центъра и
средоточието на нашата спасителна православна вяра.
Тези именно две думи скъпи
наши епархиоти, отговарят
на всички наши въпроси и
осмислят нашето битие.
Затова нека се запитаме:
защо тези две думи изпълват
с такава радост душите ни?
Защо тези две думи повтаря
света вече две хилядолетия?
Защо тези две думи придават
смисъл на живота ни и ни карат да не изпитваме никакъв
страх пред иначе зловещото
лице на смъртта?
Това братя, е така, защото тези две думи, не просто
констатират
неоспоримия
исторически факт на Христовото Възкресение, не само
ни съобщават, че адът не успя
да удържи Христос. Тези две
думи ни обещават, нашето
собствено безсмъртие, основано на победата на Живота
над смъртта. Тези две думи
са залога на нашето възкресение, на нашия вечен
живот. Те са изпълнение на
нашата надежда и проявление на Божията любов. Тези
две думи ни карат заедно с

цялата Църква да повторим
с облекчение словата на св.
пророк Осия и редом със св.
ап. Павел да кажем: "Де ти е,
смърте, жилото? Де ти е, аде,
победата?" /Ос. 13:14; I Кор.
15:55/. Нима възлюбени, има
на света по-основателна причина за радост от вестта за
обезсилването на смъртта и
победата над ада? Нима има
по-голям повод за ликуване
от новината за вечния живот?
Нима има по-значимо събитие в световната история от
събитието, за което вдъхновено свидетелстват тези две
думи: Христос воскресе!
Да братя, наистина възкръсна Христос! „Възкръсна
Христос и ада биде повален!
Възкръсна Христос и паднаха
демоните! Възкръсна Христос и се радват ангелите! Възкръсна Христос и живот се
въдвори! Възкръсна Христос,
и нито един мъртвец няма в
гроба, защото Христос, Който възкръсна из мъртвите,
"за умрелите стана начатък"
(1 Кор. 15:20). Той пръв възкръсна като Глава, а подир
Него в свое време ще възкръснем всички ние, Неговите членове!“ /Св. Йоан Златоуст, Похвално слово за Пасха/.
Каква радост, какво веселие, какъв свещен трепет
изпълва днес всяко вярващо
сърце! Днес заедно ликуват
ангелите и човеците! Днес и
безсловесното творение прославя възкръсналия Христос
Бог! Днес дори заобикалящата ни природа тържествува,
пробуждайки се за нов живот
след дългата и тежка зима!
Днес всичко свидетелству-

ВЛАДИКАТА, КОЙТО
ВЪЗРОДИ РИТУАЛА С
ИЗМИВАНЕТО НА НОЗЕТЕ

Ден след като обра заслужените овации като
диригент на Моцартовия „Реквием“, старозагорският митрополит
Киприан възрадва своите епархиоти с нов благодетелен акт.
На връх Велики четвъртък, след светата литургия
в катедралния храм „Св.
Димитър“, Негово Високоп-

реосвещенство изми нозете
на 11 свещеници и един мирянин.
Както е известно от Светото писание, именно в този
ден на Страстната седмица
Христос се прощава със своите 12 апостола, дава им причастие и ритуално измива
нозете на своите ученици.
„Не знам защо се е наложило мнението, че това е
католически ритуал. Той е

характерен и за двете църкви – и за католическата, и
за източноправославната“,
разсея един мит владиката.
Той самият нееднократно
е извършавал този ритуал,
за последно е било през миналата година, когато беше
протосингел на Врачанската митрополия. Дядо владика обаче не знаеше кога
за последно ритуалът е бил
извършван в поверената му
отскоро Старозагорска епархия. Според някои свещеници, през 60-те години на
миналия век тогавашният
старозагорски митрополит
Климент е измил тайно но-

зете на свещеници и миряни
в Мъглижкия манастир. Публично обаче ритуалът е бил
извършен преди повече 130
от години от първия старозагорски владика – дядо Методий Кусев.
„Смирението, което е проявил Христос към своите ученици, трябва да бъде пример
за всеки от нас. Който иска
да бъде най-голям, трябва да
бъде последен“, посочи посочи вечното послание на този
ритуал митрополит Киприян.
Разбираемо развълнуван бе
единственият мирянин, които бе сред 12-те избраници,
чиито нозе владиката риту-

ално уми. „Бях много изненадан, когато нашият свещеник
отец Петър ми каза, че съм
сред избраниците. Не съм сигурен, че съм достоен за тази
чест. Аз съм един обикновен
човек, с всичките ежедневни грехове“, откровен беше
75-годишният Иван Джаджиев. От дете той бил закърмен
с православната вяра. Майка
му е била учителка, а баща му
– царски офицер. И двамата
са били ревностни християни
и предали това богоугодно
служение на своя син.
Самият Иван помни добре
и времето на комунизма и
разрушителния
атеизъм,

ва и възпява Христовото
Възкресение! Затова и ние
в едно с цялата Църква да
възкликнем: „Ден на Възкресение е, да се радваме
от тържеството на празника
и един други да се прегърнем. На тези, които ни ненавиждат, да кажем: братя!
и всичко да простим заради
Възкресението“/Пасхална
стихира/.
Нека по съвета на златоустия църковен проповедник св. Йоан, архиепископ
Константинополски
да
влезем всички в радостта
на своя Господ! И първи, и
последни, да приемем своята награда! Богати и бедни,
заедно да ликуваме! Трудолюбиви и лениви, да почетем този ден на всемирно
тържество! Постили и непостили, да се възвеселим
сега! Трапезата е богата: да
се наситим всички от нея!
За блудните синове небесният Отец е заклал угоен
Телец: никой да не излезе
гладен! Всички да се насладим от този пир на вярата,
всички да се възползваме
от богатството на благостта!
Никой да не оплаква своята
бедност, понеже царството
небесно е отворено за всички! Никой да не плаче за
греховете си, понеже изгря
прощение от гроба на Спасителя! Никой да не се бои
от смъртта, понеже Спасовата смърт ни освободи от
нея! Всички с дръзновение
да казваме: Христос воскресе! Всички с вдъхновение
да отговаряме: Воистину
воскресе Христос!

когато, по думите му, православната вяра е била натикана в плевниците. И е
благодарен на един достоен
свещеник – отец Иван от
храма „Св. Троица“, който
отново възвърнал у него вярата в доброто и истината.
„Ние всички сме възрадвани, че нашият смирен и
правоправеден митрополит
успя да ни въвъде мислено
във времето преди 2000 г.,
когато самият Исус Христос
е извършил това чудопоследование – умиване на нозете на своите ученици“, заяви не по-малко развълнуван
най-младият от избраните
свещеници – отец Цветан.
Според него това дава сили
на всички да посрещнат с
радост чакания празник на
празниците – Великден.
По-късно в храма „Св.
Троица“ митрополит Киприян отправи своето пасхално
послание към духовниците
и миряните от Старозагорска епархия. Той благослови
деца от домовете за сираци и ученици от неделните
училища, които, според традицията на Велики четвъртък, боядисаха великденски
яйца в двора на храма.

ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА
БЕ ПОЧЕТЕНА ЗА 11-а
ПОРЕДНА ГОДИНА

Спортът

„Васил Левски“ в София, където Христова често се състезаваше преди да завоюва
световна и европейска титла
в мятането на диск, както и
два медала от олимпийски
игри, и куп други отличия от
най-престижни състезания.

Петък, 26 април 2019 г.
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ВОЛЕЙБОЛЪТ СТАНА СПОРТ

№1 ЗА КАЗАНЛЪК
Казанлъчанки със сребро
и бронз!
Историческо за клуба!

Историята на турнира „Цветанка Христова“
навлезе във второто си
десетилетие на 23 април
2019-а година.
Единадесетото издание
на състезанието се проведе
на националния стадион

Брой 16

„Берое" е млад проект. За 2
години постигнахме много.
Това е проект с бъдеще. Благодарен съм на хората, които
стоят зад него – община Стара Загора, господин Аргиров
и господин Григоров. Мисля,
че им се отблагодарихме с резултатите ни тази година. Не
успяхме във финала, но стореното през годината заслужава адмирации. Имаме уверението от хората, от които
зависи, че проектът продължава. Ще работим два пъти
по-здраво, за да сме фактор,
какъвто започнахме да сме
тази година. Ще се опитаме

да надградим, за да може любителите на волейбола в Стара Загора да се радват на победи и да бъдат неотлъчно до
нас . В моята глава има много
въпросителни. Не искам да
коментирам нищо преди да
ги изясня – както за моето бъдеще, така и за бъдещето на
отбора. Мисля, че на база постигнатото, може да се каже,
че продължаваме заедно, но
да не избързваме“, завърши
Петьо Дочев след финала за
Купата.
Все пак в "ТОП 3" и бронз
в "елита" при жените и вицешампионско място за националния трофей заслужава адмирации!В един исторически
за "Берое" сезон!

В тима за областна Стара
Загора са казанлъчанки: капитанката Веселина Григорова и Василена Папанова.
От школата и тима на Казан-

лък на стълбичката са:Мария
Кривошийска, Виолина Николова,Дани Найденова,Диана
Казакова и Радостина Маринова!

Данчо Лазаров, волейболната
легенда Димо Тонев и селекционерът на националния
отбор по волейбол на България за девойки под 17 години
Стоян Гунчев.

В най-важните мачове от
първенството за девическите
гарнитури на ВК "Казанлък",
когато предстоят финални
турнири за различните възрастови групи, на треньорския щаб помагат опитният
селекционер Петър Дочев,
който изведе ВК "Берое" до
третото място в женското
първенство и кондиционният треньор Николай Цветков.
Националката Мария Кривошийска подсили казанлъшкия тим за финалите от девическата надпревара, като
амбициите на състава и треньорския щаб са за достойно
представяне и медал от шампионата в сезон 2018/2019
година.

СЪСТАВЪТ НА "КАЗАНЛЪК" СЕ ИЗКАЧИ
НА ЛИДЕРСКАТА ПОЗИЦИЯ В ГРУПА Б

ЗАТРУПАХА НИ С
МЕДАЛИ
Шестата на младежките
олимпийски игри в Аржентина Яна Копчева бе
специален гост за поредното издание на казанлъшкия турнир „Севтополис“, организиран от ЛК
„Цветанка Христова“.
В празничния за християнския православен свят
неделен ден, на Цветница
стадион „Севтополис“ събра
тук най-успешните млади
атлети от Сливен, Хасково, Разград, Трявна, Русе и
Велико Търново за традиционното хвърляне на диск
и гюле извън календара на
БФЛА. Плевенчанката Яна

Копчева без съмнение е едно
от най-мощните оръжия на
българската лека атлетика.
Носител е на шампионска
титла и национален рекордьор при девойките под 18
години в тласкането на гюле.
С успешно представяне в
турнира на домакините от
Казанлък, силното момче от
лекоатлетическия ни клуб
Алекс Топалов се окичи с
още четири златни медала.
Възпитаникът на Светла Миткова победи и в четирите
дисциплини, в които участва
– на диск и гюле при младша
и старша възраст. С два сребърни медала остана Калоян
Жеков – на гюле (младша възраст ) и на диск – при старшата възраст. Бронзов медал на
гюле завоюва Християн Кръстев (юноши старша възраст).

МЕДАЛА ЗА
33
КАЗАНЛЪУШКИТЕ

ТАЕКУОНДИСТИ
Отлично представяне
за Спортиста на Казанлък
за 2018 година Любомир
Богданов от провелото
се в столицата 5-то издание на международния
турнир София Оупън G1
с участието на над 1000
спортиста от 50 държави.
Таекуондистът на „Кентавър“ взе бронзов медал
при юноши, кат. 48 кг.
Над 800 бяха участниците
в елитния турнир G1, който
дава ранкинг точки за класиране на състезателите в
Световната и Олимпийската
ранглисти. Останалите спор-

тисти ще премериха сили в
турнира за аматьори, който
също бе част от проявата в
София.
Общата равносметка за
България е 33 медала, от които 9 златни в различните възрастови групи.
Турнирът бе организиран
от Българската федерация
по таекуондо – олимпийска
версия и таекуондо клуб „Рамус“ и е последното голямо
събитие в този спорт преди
световното първенство, което ще се проведе в средата на
месец май в Манчестър, Великобритания.

С 3 победи от началото
на финалите на държавното първенство при девойките старша възраст
съставът на "Казанлък" се
изкачи на лидерската позиция в група Б, след като
в инфарктен двубой победи днес с 3:2 гейма и столичния ЦСКА, в последна
среща в груповата фаза,
пред пълните трибуни на
зала "Багира".

Възпитаничките на школата ни се изправят утре от
16.00 часа срещу "Марица"
Пловдив, а вторият полуфинал е от 14.00 часау като
вторият в групата ЦСКА ще
срещне лидерът на група А

"Левски" София.
Специално за двубоя на казанлъшкия тим срещу "Червените" сред зрителите на
трибуните бяха президентът
на волейболната федерация

КАЗАНЛЪШКИТЕ
ВЕЛОКЛУБОВЕ
ПРЕВЗЕХА
КЛАСИРАНЕТО
НА КУПА БУРГАС

Над 180 състезателя от
18 клуба спореха за наградите в Колокритериума за „Купа Бургас “ през
уикенда, организиран от
бургаския клуб „Черноморец“. Надпреварата бе за
всички възрастови групи
от момчета до „Мастърс“.

Именно, в последната
възрастова група представителите на казанлъшките
клубове превзеха класирането. Победител в групата
стана възпитаникът на сливенската колоездачна школа, многократен шампион
на страната и победител в
колоездачната обиколка на
България през 2008 година
Евгени Балев, който в този
сезон облече екипа на Сдружение „Розова долина“ от
Казанлък. Втори финишира
казанлъшката кололегенда
Данаил Петров (КК „Шампи-

он“), следван от още един състезател на „Розова долина“ –
Димитър Панайотов.
Единствената дама, представител на казанлъшкото
колоездене,
дебютантката
Пламена Цветанова направи
висок старт за своята поява
в състезанията с тима на казанлъчани, завършвайки на
2-място. Тя също е сред новите попълнения на Колоездачното сдружение „Розова
долина“.
Близо до медалите в Бургас
бяха и момчетата на КК „Лястовица“. С най-успешно класиране е младият ни талант
в колоезденето Денис Ахмед,
с две четвърти места в своята
група. При юношите младша
възраст Христомир Дончев
завърши със седмо място от
първия ден на критериума.
Следващият старт за младите
ни състезатели е в София, в
началото на месец май.

VELORAPTOR Е ГОЛЕМИЯТ
ПОБЕДИТЕЛ В АБСОЛЮТНАТА
ДИСЦИПЛИНА
През изминалия уикенд
Veloraptor бе на ниво с чудесно представяне на две
състезания - в България и
в съседна Сърбия

В неделя, в седмото издание на Царибродския МТБ
маратон се включиха повече
от сто участици от Сърбия,
България, Македония и Гърция
На дългото трасе с дължина 105 км с 3000+м дениве-

лация Александър Алексиев
от Veloraptor е големият победител в абсолютната дисциплина и заслужено спечели купата!
На Байк и Рън за Чепън
2019:Александър Алексиев
- трети, а предната седмица
Сашо от тима ни е победител в XCO Драгалевци 2019
г- стартът бе даден в красивата Княжевската гора в
близост до долна станция на
Княжевския лифт. Трасето
бе 3,3 км дължина и 200м положително денивелация на
обиколка.

ВАСКО ГРАБНА БРОНЗА
В КАТЕГОРИЯ ДО 97 КГ.
129 състезатели от 35
клуба спориха за призовите места на Държавния
личен-отборен шампионат по свободна борба за
юноши в Ловеч.
Сред наградените е със-

тезателят на СК по борба
„Казанлък“ Васко Ганин.
Възпитаникът на Христомир Бояджиев отново е сред
най-добрите в България.
Васко спечели бронза в категория до 97 кг.
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Галина СТОЯНОВА:

“И СЕМЕЙСТВАТА ВИ
ДА СА ЗДРАВИ, ДА СА
ЩАСТЛИВИ И ДА СЕ
АКО ИСКАШ КАЧЕСТВО
МНОЖАТ!”
НА ЖИВОТ, ЖИВЕЙ В

Навръх Цветница жителите около блок 60 в ж.к.“Изток“ се поздравиха с ново, облагородено междублоково пространство. Официалното откриване в празничния ден събра Кмета Галина Стоянова, общински съветници и представители на общинското ръководство.

КАЗАНЛЪК, БЕ ЧОВЕЧЕ
„Тази висока оценка за
Казанлък значи много, защото тя е резултат от обобщението на пет критерия в
три главни посоки – обективни данни, оценката на
гражданите и самооценката на общините.“
Казанлък бе отличен в категорията за качество на живот
по време на официална церемония в Бургас за връчване
на първите отличия на образцовите общини в Югоизточния регион, инициатива на
вестник „24 часа“. От името
на Кмета Галина Стоянова наградата прие председателят
на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов: „Тази
висока оценка за Казанлък
значи много, защото тя е резултат от обобщението на пет
критерия в три главни посоки
– обективни данни, оценката
на гражданите и самооценката на общините.“, коментира
приза Николай Златанов.
В същата категория висока
оценка получи и община Сливен. Отличията връчи народ-

Заместник-кметът
по
строителство,
инфраструктура и транспорт
Даниева
Коева
първа
поздрави жителите на
„най-източната част на
квартала“: „Това, на което
днес всички можем да се
порадваме се случи благодарение на усилията на
Кмета на общината Галина Стоянова, която заложи
в бюджета за изминалата
година средства за всички
дейности, които виждаме
тук и те бяха подкрепени
от Общинския съвет. Администрацията изготви
проекти за фирмата – изпълнител на това, което
виждаме сега.“, каза Коева.
Тя припомни изминатия
път до реализацията на новата придобивка: „Подготвяйки проекта ние искахме
да решим някои от основните
проблеми в тази част на квартала – голямото количество
дъждовни води, които падаха
тук и течаха по цялата територия, липсата на подход към
един от блоковете…
Днес вече виждаме, че територията, на която живеете
е сравнително подредена,
една голяма част от проблемите с дъждовните води са
овладени, алеите, по които
стигате до домовете си са
основно асфалтирани, изградена е пътната връзка към
блок 60, за която жителите
на блока са идвали при нас
многократно. Чувствам се изключително доволна и за мен
е чест, че имам възможността
да кажа пред вас, че това, което си говорехме през годините стана факт, че наистина
го направихме.“, сподели с
жителите на „Източното“ заместник-кметът Коева.
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова се обърна към присъстващите майки
с деца, татковци, възрастни
хора с думи на благодарност
за подкрепата и с един призив. „Жителите на блок 60
бяха много настоятелни още,
когато станах Кмет преди 8
години. От сърце искам да
благодаря за тяхната активност! Ако те още тогава не
бяха ни фокусирали вниманието ни, може би нямаше да
имаме толкова голямо решение. Поискахме от тях търпение, защото където правим
реконструкция на междублокови пространства искаме да
работим цялостно, а не само
пред определен блок. Трябваше да проектираме, да съгласуваме с вас и тогава да изпълним това пространство.“,
разказа Стоянова. Тя изказа
специални благодарности на
домоуправителите на блоковете наоколо за съдействието
и увери, че ще продължат заедно да работят по подобренията в района.

Отново сме отличени

ният представител Ивелина
Василева.
Голямата награда за „Образцова община“ в региона
печели община Бургас.
Новата инициатива на
вестник „24 часа“ „Образцова община“ претендира за пълна независимост.
Класацията на „24 часа“ е
на базата на критерии на
ООН, сочени като абсолютно
обективни и неоспорими.
Организаторите заявяват,
че подобна безпристрастна
надпревара между всичките
265 общини у нас се прави за
първи път.
Оценката за Югоизточна
България е само част от кампанията по региони в страната, докато през септември
бъде обявена цялостната
класация за всички български общини. От екипа на „24
часа“ с изненада споделят
неразкрития потенциал на
по-малките общини, далеч
от големите градове, който
подпомага класацията „Образцова община“.

И поеха те

ПО ПЪТЯ КЪМ КОРОНАТА
За първи път кандидатките за короната на Царица роза 2019 се събраха
на среща с Кмета Галина
Стоянова в Зала №6 на Община Казанлък.

Галина Стоянов призова от
свое име и от името на хората
в квартала, с които е разговаряла: „Трябва да се научим
да пазим това, което правим
с общи усилия!Първо да милеем за него и след това да
пазим! Трябва да се правят
забележки на децата. Никое
дете не иска да строши или
да разруши нещо, то просто
още не разсъждава. Затова
сме ние, възрастните, които

знаем, че трябва да пазим,
за да учим нашите деца със
собственото си поведение.
Уважаеми родители, баби и
дядовци нека възпитаме децата си да обичат мястото,
където живеят и да го пазят
и да му се радват!“, апелира
Кметът на Казанлък.
В навечерието светлия
християнски празник Галина
Стоянова честити Цветница и
пожела на всички да са живи

и здрави: „Нека семействата
ви да са щастливи, да са здрави, да се множат и да остават
тук, в нашия хубав град.“, пожела тя.
С думи на благодарност и
много усмивки присъстващите изразиха радостта си
от новата зона за отдих, а
най-щастливи от празничното събитие са най-малките,
които вече имат ново място
за игра.

РЕСТОРАНТ

”РОЗАЛИЯ”
ОТНОВО ОТВОРИ ВРАТИ.
ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ:

0897215077
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛЕФОН ЗА РЕЗЕРВАЦИИ:
0431/70299; 0888 277 020
ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА
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„Достойно за уважение
е решението да се явите на
конкурса!“, поздрави момичетата за смелостта Кметът
на Казанлък. „Това показва,
че не се страхувате да се конкурирате, защото Животът е
един конкурс.“, сподели тя с
абитуриентките и им пожела
да се забавляват и да създават
нови приятелства.
Програмата „Пътят към короната“ представи началник
„Кабинет“ Сребра Касева и
отбеляза задължителните посещения на културно-исторически забележителности в Казанлък, културни институти,
уроци по протокол и етикет...
Всички занимания по програмата подготвят претендентките да бъдат достоен посланик на красотата на Долината
на розите и на тракийските
царе в бъдеще.
По време на срещата младите момичета се запознаха

и с професионалния екип,
с който ще извървят всяка
стъпка до избора на най-красивата измежду красивите
млади казанлъчанки: коафьорът Стенли Нанчев, хореографът от НЧ „Жар – 2002“
Мартин Петков и фотографът Пламен Ганчев. „Всички
момичета, които участват в
конкурса го правят, за да се
забавляват, да научат нещо,
да преживеят нещо незабравимо за цял живот.“, разказа
Сребра Касева.
След изтегляне на номера
за участие – визитка на всяка
участничка в надпреварата
за 51-вата корона на Царица
Роза, последва попълването
на анкетните карти за тяхното представяне и първа обща
снимка във вълнуващото
приключение, в което се впускат по време на 116-те Празници на розата в Казанлък.
„Ако дадете красотата и
духовността си на сцената,
всичко ще бъде наред!“, окуражи момичетата Кметът
Галина Стоянова и им пожела: “Заредете Казанлък с
пролетно настроение и красота!“.

