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МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

Винаги вкусна и разнообразна 
храна от нашата топла витрина.

И ОТНОВО Е

ПРАЗНИК
В КАЗАНЛЪК

Научната конференция, 
която ще се проведе днес 
и утре и е посветена на 
150-годишнината от съз-
даването на Българската 
академия на науките. Тя се 
организира от Регионал-
ния академичен център, 
а центърът е част от На-
ционалната академична 
мрежа и Казанлък е един-
ственият необластен град 
мрежата с 16 научни цен-
търа.

Научна конференция и 
изложение на парфюми и 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 

С научната конференция „Българската масло-
дайна роза - история, традиции, наука“ днес се 
поставя началото на празничната програма на 
Фестивал на розата 2019 в Казанлък.

продукти от етерични масла 
ще има и в Музея на роза-
та и от 31 май до 2 юни. На 
„Българската парфюмерий-
на индустрия. Тенденции и 
аромати“, събитие, каквото 
досега не е организирано в 
116-годишната историята 
на Празника на розата, ще 
бъдат представени 4 докла-
да на български и европей-
ски експерти. Форумът се 
организира с активното съ-
действие на Университета 
по хранителни технологии 
в Пловдив и Института по 
розата и етерично-масле-
ните култури в Казанлък. На 
изложението пък произво-
дители на етерични масла 
и козметични продукти ще 

могат да покажат и продават 
продукцията си. За широка-
та публика е организирано 
атрактивно събитие – „На-
прави си аромат“, на което 
посетителите ще могат да 
се опитат да създадат сами 
парфюм.

Тук може да разгледате 
пълната Програма за Фести-
вала на розата 2019

„Нюансите на розата в 
цвят и аромат 2019“ е мо-
тото на авторския пърфор-
манс на Мариела Гемишева. 
Спектакълът на родената в 
Казанлък модна дизайнер-
ка е на 31 май от 17:30 часа. 
„95 години вестник „Искра“ 
– феномен в българския пе-
риодичен печат“ е посвете-
на на най-старото общинско 
печатно издание, излизало 
без прекъсване от създава-
нето си до днес. 

Към стр. 4

ДОБРЕ ДОШЪЛ 
В НАШИЯ ГРАД 
И СИ НАПРАВИ 
СВОЙ СОБСТВЕН 

АРОМАТ
"Всеки един турист и 

гост на Казанлък ще може 
да си направи собствен 
парфюм"

Във фестивалната про-
грама на 116-те Празни-
ци на розата са включени 
както традиционни съби-
тия, така и нови, които 
тази година са поставени 
за първи път, това каза 
Сребра Касева, началник 
– кабинет на кмета.

Към стр. 4

ЙОАНА ЙОНЧЕВА - ФИЛЬОВА, КАНДИДАТ ЗА ЕВРОДЕПУТАТ:

ВАЖНО Е В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
ДА ИМА ЗНАЕЩИ, МОЖЕЩИ И 

ОТДАДЕНИ НА КАУЗАТА БЪЛГАРИЯ ХОРА

Лиляна ПАВЛОВА:

НЯМА ДА ГЛАСУВАМЕ 
ИСТАНБУЛСКАТА 

КОНВЕНЦИЯ ДА Е ЧАСТ 
ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,  
В ТОЗИ СИ ВИДТова заяви по Дарик ра-

дио Лиляна Павлова - кан-
дидат за евродепутат от 
ГЕРБ и бивш регионален 
министър на България.

ГЕРБ няма да гласуваме 
Истанбулската конвенция да 
е част от европейското зако-
нодателство, в този й вид. Ще 
спазим решението на Кон-
ституционния съд на Репу-
блика България, който обяви 

Истанбулската конвенция 
за противоконституционна. 
Това заяви по Дарик радио 
Лиляна Павлова- кандидат 
за евродепутат от

ГЕРБ и бивш регионален 
министър на България. По 
думите на Павлова, „насили-
ето срещу жените и децата е 
важна тема“. Към стр. 4

"ПАРИТЕ НА ЕВРОПА"

"ПЕРЛА В КОРОНАТА"
ПЕТЗВЕЗДЕН ХОТЕЛ ЩЕ ЗАБЛЕСТИ В КАЗАНЛЪК

707ХИЛЯДИ 
ЛЕВА ЗА 
АСФАЛТ

От началото на година-
та в Община Казанлък са 
подновени 25 000 кв.м. 
асфалтови площи за общо 
707 000 лв.

 В град Казанлък е обнове-
на ул.“Христо Смирненски“, 
всички други дейности по 
ремонт на пътна настилка 
са по населените места в Об-
щината в селата Бузовград, 
Копринка, Овощник, Розово, 
Ръжена, Хаджидимитрово, 
Черганово, Шейново и Ясе-
ново.

По заложеното за асфалти-
ране в Инвестиционната про-
грама на Община Казанлък 
2019 г. в момента се работи 
по:

1 500 кв.м. тротоари на 
бул.“23 пехотен Шипченски 
полк“, жилищните блокове с 
номера от 62 до 68;

• улици в селата Горно Из-
ворово, Долно Изворово, 
Енина;

• улици в град Крън.
Към стр. 3

Мащабният проект за петзвезден балнео 
и СПА комплекс беше представен в община 
Казанлък от инвеститорите Към стр. 3

Към стр. 3

Автор: Яна Василева

ЕДНА 
АРМЕНСКА 
ФАМИЛИЯ 
ЗАПИСА И 
СЪХРАНИ 
С ЛЮБОВ 

ПАМЕТТА НА 
КАЗАНЛЪЧАНИ

Бедрос 
АЗИНЯН

Към стр. 9

Към стр. 2

Парите от Европа.
Те не са подарък.

Нито щедра издръжка  
за послушание.

Не са и политически 
 трансфер към  
„правилните“   

хора, власти, градове, села. 
Не са и властови подарък към  

„нашите“ срещу „вашите“. 
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Нашият Кандидат

ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ Е 

МЯСТОТО,
КЪДЕТО ХОРАТА
МОГАТ ДА СЕ
ОБЕДИНЯТ ОКОЛО

РАЗЛИЧНИ КАУЗИ В ПОЛЗА НА 
ВСИЧКИ И ЗА ВСИЧКИ

Госпожо Фильова, как-
ва е личната Ви мотива-
ция да се кандидатирате 
за евродепутат?

Личната ми мотивация 
са, може би, моите три деца. 
Защото аз съм живяла из-
вън пределите на България и 
няма нищо по-тежко от нос-
талгията, от моя гледна точка. 
Мотивация е и, че аз винаги 
съм се чувствала част от Ев-
ропа и когато са ми задавали 
въпроса, къде е България, с 
голяма усмивка казвах, че се 
намиране в Европа. Европар-
ламентът е, може би мястото, 
където хората могат да се обе-
динят около различни каузи, 
които да имат един и същи 
ефект и една и съща полза за 
всичките страни – членки на 
ЕС. Това също е една добра 
мотивация. Европарламентът 
е мястото, където хората взи-
мат решения важни за всеки 
един европеец. Там се взимат 
решения и как да се помогне 
на страните, членуващи в ЕС. 
Но най – важната ми мотива-
ция е, децата ми да израстнат 
в една спокойна, стабилна и 
добра страна, и държа това да 
бъде България. И според мен 
начинът, по който това може 
да се постигне, е със солидар-
ността, която получаваме от 
ЕС на този етап.  

Кои са важните реше-
ния за Блъгария, които 
трябва да се вземат в Ев-
ропейския парламент в 
следващия му мандат?

Важно решение е финанси-
рането за България, което ще 
бъде доста завишено в след-
ващия програмен период. 
Важните решения за Бълга-
рия идват оттам, че това фи-
нансиране ще бъде насочено 
към по – малките градове, за 
да може всеки един българин 
да усети европейската соли-
дарност. Важните решения 
са това, да имаме подкрепа 
и помощ да опазим външна-
та граница на Европейския 
съюз. От моя гледна точка, 
това са двете най – важни ре-
шения.

Защо се върнахте да 
живеете в България, на-
мирате ли средата, коя-
то Вие необходима да се 
развивате професионал-
но като млад човек? И 
бихте ли поощрили мла-
дите хора, които излизат, 
зада учат в чужбина, да 
се върнат  България, след 
завършване на образова-
нието си и да бъдат по-
лезни на страната си?

Аз заминах на 15 години, 
една много крехка възраст, и 
за мен САЩ са нещо много по 
– различно от това, което е за 
хората, които заминават след 
20 – 25 години на студентски 

бригади. Аз порастнах, аз 
израстнах там, живях с аме-
риканско семейство. На мен 
САЩ ми липсват дотолкова, 
доколкото ми липсват хора-
та, които са били в живота ми 
за тези 10 години. Искам да 
ходя на почивка там, но само 
това. Страната на големите 
възможности отдавна прес-
тана да бъде такава, защото 
конкурентноспособността 
на останалите страни в све-
та се повиши. Развитието в 
България е доста трудно. Аз 
лично се развивам в бизнеса с 
рециклирането, минах евро-
проект, който беше изключи-
телно трудно да изпълним, с 
много усилия. Но корените на 
българина са тук, в България. 
Това е може би най – силното 
нещо, което ме провокираше, 
извън пределите на България. 
Баща ми е голям родолюбец, 
винаги ме е възпитавал в дух 
на това, че ние сме много ве-
лика страна, велика нация 
и винаги съм мечтала да се 
прибера у дома. Вече стават 
10 години откакто се завър-
нах в България и това е едно 
от най – хубавите и важни 
решения, които взехме със 
съпруга ми. Не съжалявам и 
не съм имала момент, в кой-
то да съжалявам, че съм се 
прибрала. И за 10-те години, 
в които съм живяла в САЩ 
съм се връщала тук всяка 
година и всяка година, тъй 
като съм вечният оптимист, 
съм забелязвала промяната 
към по – добро в България. 
Моето обяснение е, че доста 
хора имаха възможност след 
отваряне на границите към 
Европейския съюз да обико-
лят Европа, да видят колко е 
добре навън да пазиш чисто, 
да спазваш закона и тези хора 
започнаха да прилагат това и 
в България. Хората станаха по 
– солидарни един към друг. 
Моят призив към младите 
хора е, че аз осъзнавам какво 
е да си носталгичен, осъзна-
вам, че в чужбина могат да 

имат по – високи доходи, но 
завръщайки се в Родината, 
доходите въобще на всички 
ще се повишат. Работейки в 
Родината ще можем да оси-
гурим пенсии на нашите ро-
дители. А не да роптаем, че 
са ниски. От всякъде, където 
съм била посвета, в България 
е най – спокойно. Аз се чувст-
вам добре, а Градът на щасти-
ето, както обичам да наричам 
Казанлък ми дава абсолютна 
сигурност, спокойствие и 
се чувствам изключително 
щастлива да съм в него.

Опонентите на ГЕРБ 
много често изтъкват, че 
след 2020 година пари за 
България от Европа няма 
да има. Това спекулации 
ли са?

Това е една от поредните 
грозни лъжи, които излизат 
от опонентите. Ако те смятат, 
че няма да има финансира-
не, защо въобще се борят да 
влизат в Европейския парла-
мент? Какво ще защитават 
в този случай, ако влязат в 
ЕП? За следващия програмен 
период се очакват 18 милиар-
да повече за България, дори 
вече те са гласувани. Финан-
сирането след 2020 година за 
България няма да спре. И е 
лъжа всичко друго, което се 
твърди.

Продължава да стои въ-
просът с Шенген и Евро-
зоната?

Мисля, че доказахме, че сме 
абсолютно готови да влезем в 
Шенген. Това е един от прио-
ритетите на ГЕРБ, които сме 
си поставили за следващия 
Европарламент и искрено 
се надявам това да завърши 
благополучно, в най - кратки 
срокове. 

Какви въпроси, касае-
щи бизнеса в България 
бихте поставили за раз-
глеждане и отстоявали в 
Европарламента?

От гледна точка на това, че 

изкарах европроект, един-
ственото, което много ни 
спъваше, бяха сроковете. 
Прекалено дългите срокове, 
прекалено тромавата про-
цедура. В този смисъл се на-
дявам да има повече облек-
чения за младите в бизнеса. 
Интересите, които бих отсто-
явала са свързани с това, да 
бъде оказвана помощ, как да 
се кандидатства за европей-
ска субсидия.

Сериозен е проблемът с 
демографската криза, но 
това е проблем не само за 
България?

Демографската криза е 
проблем, който стои от доста 
време. Може би, защото бъл-
гарчетата, които се раждат 
извън пределите на Бълга-
рия и са една немалка част, 
никой не ги записва, че те са 
български граждани. Благо-
дарна съм на шанса повече-
то от приятелския ми кръг 
да са многодетни семейства. 
В периода, когато се роди 
третият ми син, се чувствах 
странно. С трите деца съм 
виждала и че някои ме гле-
дат със съжаление. Но няма 
нищо по – хубаво от това да 
имаш повече деца. Аз съм из-
растнала в голямо семейство. 
Демографската криза, обаче, 
не би трябвало да се бори с 
пари, които се дават на се-
мействата. Тя може да се бори 
с инфраструктура, с добри 
детски градини, както е на 
този етап в България. Плате-
ното майчинство в България 
е две години, нещо, което го 
няма почти никъде по света. 
Разбирам болката на хората, 
че майчинството като пари 
им е малко, но в момента има 
доста добри, ангажиращи по-
литики, които могат да дове-
дат до допълнителни доходи. 
Демографската криза за мен 
е нещо, което ще остане в 
миналото в най – скоро вре-
ме. В момента има толкова 
многодетни семейства, като 

защитна реакция на черния 
пиар, че едва ли не, изчезва-
ме. Няма да изчезнем, надя-
вам се, все пак сме силен на-
род. Но демографската криза 
е и световен проблем въобще. 
Може би, защото ежедневи-
ето на хората вече е по – за-
бързано, жените започнаха 
да раждат доста по – късно и 
семейството остава на заден 
план, което аз се надявам да 
се промени . 

Като кандидат за Евро-
пейския парламент, при-
теснява ли Ви това, което 
се случи в навечерието на 
старта на предизборната 
кампания - историите с 
апартаментите и къщите 
за гости?

Притеснява ме дотолкова, 
доколкото ако не бяха взети 
адекватни мерки от страна 
на премиера Борисов. Той на-
прави всичко, което можеше 
да се направи в случая, което 
беше по силите му. Неговата 
реакция беше светкавична, 
в момента се случват големи 
промени. Искрено се надявам 
хората да избягат от това и да 
видят личностите, които са в 
предизборната листа на ГЕРБ 
за ЕП. Тази листа е изпълнена 
с много млади, мотивирани, 
добри хора. Аз имам удо-
волствието да работя в един 
екип, който наистина иска да 
работи за България. Надявам 
се да успея да предам това и 
на хората.

Изборите за Европей-
ски парламент като че ли 
се неглижират от немал

 ка част от българите, 
как бихте ги провокира-
ли, да дадат своя глас на 
тези избори?

Да, виждам това. И за съ-
жаление, те се превръщат 
малко като местни избори, 
надпревара за местна власт. 
Хората трябва да разберат, 
че без европейската соли-
дарност, в момента, в който 
излезнат от вкъщи, няма да 
видят голямата промяна, 
която има, включително и 
на територията на община 
Казанлък. По време на тази 
кампания, обикаляйки Бъл-
гария, аз виждам тази про-
мяна навсякъде. Ние трябва 
да приемем, че сме част от 
Европейския съюз, което 
явно е трудно. Аз винаги съм 
гласувала на тези избори, и в 
САЩ съм гласувала, защото 
смятах и винаги съм знаела, 
че ще се върна в България. 
В началото на кампания-
та една моя позната каза, 
че освен правото на глас, 
трябва да приемем и самото 
гласуване като отговорност. 
Иска ми се хората да бъдат 
отговорни към страната си. 
Нека да излезнат и да гласу-
ват, това не им коства нищо. 
Отнема им 2 – 3 минути. Да, 
съвпада с почивните дни, но 
призовавам всички, които са 
си по населените места, да 
упражнят правото си на глас. 
За която и да е политическа 
партия. Това е личен избор. 
Мисля, че хората са доста-
тъчно образовани, да вземат 
правилното решение, за кого 
да гласуват. Това, което ГЕРБ 
предлага е сплотен екип, 
който ще работи за благото 
на България в европейската 
общност. Надявам се хората 
да излезнат и да гласуват за 
бъдещето си, за бъдещето на 
децата си.

За първи път

Казанлък има 

своя кандидат

евродепотат

Йоана ЙОНЧЕВА - ФИЛЬОВА

ГЕРБ ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ 
ДА СЕ БОРИМ СРЕЩУ 
ДВОЙНИТЕ СТАНДАРТИ

“Ние сме цял екип екс-
перти, хора знаещи и мо-
жещи. До сега ГЕРБ сме се 
борили срещу двойните 
стандарти и ще продъл-
жим да го правим”, заяви 
на кандидатът за евроде-
путат Йоана Йончева - Фи-
льова.

На среща с жители от ка-
занлъшките села Бузовград 
и Ръжена тя подчерта, че ця-
лата листа на ГЕРБ е от до-
стойни хора, всеки доказал 
се в своята професионална 
област. “Ние сме единодуш-
ни, че в Европа не трябва 
да има двойни стандарти за 
различните страни и българ-
ските потребители трябва да 
са спокойни, че това, което 
консумират, не е с по-ниско 
качество от това, което сла-
гат на масата си живеещите 
в другите европейски държа-
ви”, заяви Фильова.

В Бузовград тя се запозна 
отблизо с присъствието на 
Европа в селото, а именно 
чрез реализираните проекти 
от страна на кмета Михаил 
Янушев, който печели дове-
рието на хората там вече тре-
ти мандат. Воден от идеята 
селото да привлича туристи, 
преди две години се “ражда” 
местният Информационен 
туристически център. В бли-
зост до него Йоана Фильова 
се разходи по новоизграде-
ните паркови алеи, разгледа 
новите детска площадка и 
спортна площадка с фитнес 
уреди на открито. С европей-

ски средства е реализиран и 
проектът за “Мегалита” край 
селото, известен като бъл-
гарският Стоунхендж – древ-
но светилище от времето на 
късния енеолит и началото 
на бронзовата епоха.

В рамките на обиколката 
си по населените места в об-
щина Казанлък кандидатът 
на ГЕРБ за евровота се срещ-
на и с жителите на с. Ръжена, 
където кметът трети мандат 
Апостол Терзиев се похвали 
с ремонтираната сграда на 
училището. От своя страна 
Йоана Йончева – Фильова 
припомни на присъства-
щите, че в следващия про-
грамен период 2021-2027 г. 
европейските пари за Бълга-
рия ще бъдат 18 млрд. лв. За 
увеличението с 4 млрд. лв. са 
работили досегашните евро-
депутати от ГЕРБ в мандат 
2014-2019 г. Голяма част от 
тези средства ще бъдат ин-
вестирани в подобряване на 
инфраструктурата, както в 
градовете, така и в малките 
населени места.

На срещите в селата Бузов-
град и Ръжена бяха още об-
щинският ръководител на 
ГЕРБ и кмет на Община Ка-
занлък Галина Стоянова и 
народният представител на 
ГЕРБ в 44-то НС Борис Кър-
чев.

На 26-ти май можете да 
подкрепите кандидатите на 
ГЕРБ за депутати в Европей-
ския парламент като гласу-
вате в бюлетината с номер 
12!

"По-голямата част от 
проектите, които са реали-
зирани през миналите го-
дини са финансирани чрез 
европейската солидарност 
и ако ние не защитаваме 

тази политика, градовете 
ни нямаше да имат този 
облик."

Изборите за Европейски 
парламент са важни за граж-
даните на Европа, за евро-
пейските ценности, които 
трябва да бъдат споделяни, за 
бъдещето в общия ни дом. Ва-
жно е да отстояваме и каузи-
те, които са важни за Бълга-
рия и за всеки един регион в 
страната ни. Това каза канди-
датът за евродепутат от ГЕРБ 
Йоана Йончева - Фильова, по 
време на предизборно събра-
ние на общинската структура 
на ГЕРБ в Казанлък. Тя посо-
чи, че ще работи за ефектив-

на демографска политика, 
включваща реални мерки за 
повишаване на раждаемост-
та. "Като майка на трима сина 
искам децата ми да останат в 
България, да учат, работят и 
създават поколения в страна-
та ни", подчерта Йоана Йон-
чева-Фильова.

„Европа е в Казанлък, в 
Стара Загора, във всяко на-
селено място от страната ни. 
Виждате парковете, учили-
щата, туристическите обекти, 
булевардите и спортните пло-
щадки. ЕС ни подкрепя и това 
може да се види и усети от 
всеки човек“, подчерта Нико-
лай Диков, който също е част 

от листата на ГЕРБ. Повишава 
се качеството на живот и в на-
шия старозагорски регион, и 
това кара младите хора да се 
връщат, да остават да работят 
и да създават семейства тук.  

„Необходима е пълна мо-
билизация за предстоящите 
на 26 май избори. Те са важни 
за посоката ни на развитие. 
Неоспорим факт е, че само с 
общинските бюджети няма 
как да се инвестира във всич-
ко, което е необходимо, и 
което изискват гражданите от 
местната власт“, категорична 
бе Галина Стоянова, общин-
ски ръководител и кмет на 
Казанлък.

ЙОАНА ЙОНЧЕВА - ФИЛЬОВА, КАНДИДАТ ЗА ЕВРОДЕПУТАТ:
ВАЖНО Е В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДА ИМА ЗНАЕЩИ, 
МОЖЕЩИ И ОТДАДЕНИ НА КАУЗАТА БЪЛГАРИЯ ХОРА

от стр. 1
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Общината

* * *
Парите от Европа.
Те не са подарък.
Нито щедра издръжка за 
послушание.
Не са и политически транс-
фер към „правилните“  хора, 
власти, градове, села. 
Не са и властови подарък 
към „нашите“ срещу „ваши-
те“. 
Какъвто е фолклорът на 
страхливите и боязливите.
Не са и нещо, което ни се 
полага по право.  
Нито част от държавния  
бюджет. 
Не падат сами от небето, 
нито се раздават по хубост, 
послушание и прилежание. 
Европарите са наши. 
На мен, на теб, на вас. 
И като общи, следва да 
отиват само и единствено 
за общи нужди, добрини, по-
добрения, идеи, каузи. 
За растеж и възход.
Парите от Европа по евро-
проекти не идват даром. 
Те се заслужават.
С много работа. 
С усилия, почтеност, компе-
тенция, доказана нужда.
С професионализъм и дал-
новидност. 
Със стратегическо мисле-
не и планиране за години 
напред. 
С активно гражданско 
участие. 
И се пазят. 
От всички. Защото са на 
всички.  
Наши.

За да дойдат парите на Евро-
па-  моите, твоите, нашите 
пари, са нужни усилия. 
При това в пъти по-големи 
от тези, които идват от дър-
жавния бюджет в страната. 
Не само защото Европа гледа 
под  лупа, а европейският 
данъкоплатец,  каквито сме 
и ние, има право на кон-
трол и държи парите му да 
отиват само и единствено 
за подобряване живота на 
хората, за нови технологии 
и по- качествени условия на 
образование, труд, за разви-
тие на селското стопанство, 
за растеж и просперитет. 
За смислени каузи и добри 
неща. 
За надежди.
За развитие и бъдеще. 
За смисъл. 
Затова и пътят на парите 
от Европа до тук не е лесен. 
Нито бърз. 
А дълъг и подплатен с много 
усилия, постоянство, визия, 
поглед напред. 
С грижа за хората и тяхното 
достойнство. 

Община Казанлък го върви. 
Достойно.
Безалтернативно.
Респектиращо.
Над 100 милиона лева за 8 
години 
2011-2015г.
53 526 568лв., от които 6 199 
753лв. собствени средства на 
община Казанлък
2015-2019г.
51 354 330лв. от които 2 853 
770лв. собствени средства на 
община Казанлък
Пари от Европа.
„Изработени“ и извоювани 
от Община Казанлък. 
„Чути“ пари. 
Вложени пари. 
Независимо от градските 
легенди и фолклор. 
 
Още в първия мандат об-
щинската  управа с усилията 
на общинската админи-
страция и Общинският 
съвет създаде най-важният 
документ, своеобразната 
„Конституция“ на община 
Казанлък, без която е не-

Извършват се възстано-
вителни дейности по ве-
лоалеята Казанлък – село 
Овощник. След почистване 
на участък от близо 3 км. 
от храсти, растителност и 
корени  и изравняване на 
терена около велоалеята, в 
момента тя се асфалтира;

Продължава работата по 
монтиране на светофарна 
уредба на кръстовището на 
източния изход на града – 
бул.“Княз Александър Батен-
берг“ и ул.“Чаталджа“;

В зависимост от климатич-
ните условия се извършва 
подготовка и предстои асфал-
тиране на:

• Алея в кв.“Васил Левски“ 
пред жилищни блокове с но-
мера 15 и 16;

• Паркинг на жилищен блок 
на ул.“Старозагорска“№6;

• ул.“Есперанто“ в северо-
западната част на града, след 
извършена подмяна на водо-
проводна мрежа;

Изкърпване на паркинг на 
жилищен блок на бул.“Княз 
Александър Батенберг“№7, 
западно от РУ – Полиция, Ка-
занлък.

Участъците за ремонт от 
четвъртокласната пътна мре-
жа предстои да бъдат гласува-
ни от Общински съвет – Ка-
занлък на редовна сесия през 
месец май.

На среща в Община Ка-
занлък бе представен про-
ект за изграждане на СПА 
комплекс в района на село 
Овощник. 

В срещата взеха участие 
кметът Галина Стоянова, 
заместник-кметът Даниела 
Коева, главният архитект Ге-
орги Стоев, от страна на ин-
веститорите – Милчо Благоев 
и Николай Козанов, както и 
проектантът на спа – компле-
кса архитект Георги Цикалов. 
Новият спа – комплекс ще 
бъде разположен на мястото 
на някогашния профилакто-
риум, от северната страна на 
съществуващия „ Аквапарк” 
по пътя за село Овощник. 
Площадката на комплекса е 
41,5 дка, хотелската сграда ще 
бъде разположена в северната 
част, като основният подход 
ще бъде от страна на същест-
вуващото летище, като ще 
бъде изграден нов път. Под 
хотела, от южната страна ще 
бъде създадена богата пар-
кова среда, като ще бъдат 
запазени в голяма степен и 
съществуващите дървесни 
видове. Източно от хотелска-
та база ще бъдат изградени 
четири външни басейна, с 
различна температура, сред 
които детски, атракционен и 
басейн с възможност за из-
ползване през зимата, както 
и различни атракциони към 
тях като барове и др. Източ-
но от басейните са предви-
дени спортни игрища с бани 
и тоалетни. Югоизточно ще 
бъде разположена още една 
сграда – външен ресторант, 
който ще може да се ползва 
и от външни посетители, и 
от гостите на комплекса.  Ос-
новният автомобилен поток 
се предвижда да бъде от се-

вер, където ще бъде създаден 
нов път, с външен паркинг. 
Застроената площ на целия 
комплекс е близо 10 хиляди 
квадратни метра, разгъна-
та застроена площ е 43 500 
квадратни метра. Озеленява-
нето на площадката ще бъде 
над 50 процента. Комплексът 
предвижда добре развита 
балнеология и спа – център. 
Хотелът ще бъде 5 – етажен, 
с 246 стаи всяка от които 50 
квадратни метра, 19 апарта-
мента. Общият капацитет на 
бъдещия хотел ще бъде до 700 
души.Предвидени са 266 пар-
коместа, като 30 от тях са за 
електроавтомобили, за които 
са осигурени зарядни стан-
ции и на външния паркинг, 
и в подземния гараж на сгра-
дата, чийто капацитет е 68 
паркоместа. Комплексът ще 
разполага със 7 конферент-
ни зали, голям основен рес-
торант в хотелската сграда, 
балнеология и спа – център 
със сериозната площ от 1500 
кв.метра. В сутерена сградата 
освен паркинги и технически 
помещения, са предвидени 
и добре развити и комфорт-
ни помещения за персонала. 
„ Интересно е решена сгра-
дата като интериорни прос-
транства”, каза арх. Цикалов. 
Сградата ще бъде климатизи-
рана като освен това ще има 
вентилационна система за 
пресен въздух в хотелските 
стаи. Хотелът ще бъде пет-
звезден. „ Почти няма такава 
сграда в Европа”, каза проек-
тантът на сградата.

Инвестицията ще бъде в 
размер на 25 милиона евро, 
без ДДС. Изготвена е ця-
лостната документация на 
проекта, преминати са почти 
всички съгласувателни про-
цедури и след окончателното 
съгласуване предстои да бъде 
издадено разрешително за 

строеж от Община Казанлък. 
Предвижда се строителните 
работи да започнат към 15 – 
20 юни 2019 година и да при-
ключат в края на 2020 година 
или началото на 2021 година. 
Предвижда се за около 8 ме-
сеца да бъде изграден грубият 
строеж. Инвеститорите пред-
виждат след изграждането на 
този спа – комплекс, да бъдат 
създадени още два такива в 
района на Овощник.

„ Това е една дълго чакана 
инвестиция в община Казан-
лък, която е свързана с раз-
витието на туризма, балнео 
и спа лечението. Основните 
ни усилия през последните 
години са да наложим Ка-
занлък като най – търсената 
туристическа дестинация, 
заради културно – историче-
ското наследство, но винаги 
съм казвала, че липсва едно 
основно звено за развитието 
на туризма в Казанлък, това е 
легловата база”, каза кметът 
Галина Стоянова. Фирмата, 
която ще инвестира на тери-
торията на община Казанлък 
е софийска, първата частна 
строителна фирма в Бълга-
рия, чиято дейност стартира 
през 1990 година. В продъл-
жение на 30 години тази фир-
ма се занимава основно със 
строителство, изградени са 
множество сгради на терито-
рията на София. Фирмата има 
и традиция в строителството 
на хотели, като този в Овощ-
ник ще бъде 7- ми Освен хоте-
ли фирмата има изградена и 
една болница.

„ В Казанлък има рози, ис-
тория и природа, а и срещ-
нахме отношение от страна 
на общинското ръководство 
тук”, така инвеститорите ар-
гументираха желанието си да 
инвестират именно в Казан-
лък в изграждането на балнео 
и спа – комплекс.

мислимо еврофинансирането 
и визията на региона. 
Това е Интегрираният план 
за градско развитие. 
Стратегическият документ за 
Община Казанлък е създаден 
през 2012 година от служи-
тели и експерти в отделите 
„Стратегическо планиране и 
проекти“ и  „Инвестиционни 
проекти с външно финанси-
ране“.
Два отдела, в  които енергия 
влагат основно млади хора, 
всеки от които направил 
съзнателен избор да работи 
и случва доброто от Европа в 
родния си град и дом, вместо  
да нарами раниците и поеме. 
Накъдето му видят очите. 
Най- често към Терминал 2.
Без този  стратегически доку-
мент и визия за района  няма 
как да се привлекат европей-
ските пари насам.
Интегрираният план за 
градско развитие е доку-
ментът, отразяващ  визията 
за развитие на района до 
2023 година, с опция да се 
надгражда.  
В него са заложени и отразе-
ни нуждите на казанлъчани, 
на база  техните потребности 
и визия занапред, проблем-
ните места и зони, желание-
то  за промени в различните 
сфери и зони за въздействие.
В рамките на всяка една 
такава зона за въздействие се 
изработват и се кандидатства 
за финансиране с различни 
проекти, които имат една- 
единствена цел - да напра-
вят живота на казанлъчани 
по-добър, по-уютен, по-удо-
бен. 
На тази база се разработват и 
всички останали по-малки и 
локални проекти на терито-
рията на община Казанлък, в 
най- различни сфери.
А градът и общината, насе-
лените места в нея - уютни, 
красиви, модерни. С евро-
пейска визия и манталитет. 
Без тази обща и конкретна 
визия за всяко едно кътче 
тук, няма как да посегнем 
към парите от Европа.  
Тя, Европа ни чува.
Но и не дава на мързеливци. 
И на мрънкачи.
И на хора без Хоризонти. 
И без амбиции.
Без опция за сътрудничество 
и градивно любопитство за 
света.
Зад всеки евроцент стои ясна 
визия и посока за промяна. 
За това, което ще се роди с 
тези пари. 
Затова е важно аз, ти той, 
ние,  да сме част от тази ак-
тивност  и визия за европей-
ските пари.
Да сме активната част в 
тяхното отвоюване и защи-
таване. 
В името на Европа тук.
У дома. 
Защото няма как да стигнеш 
на място, където ще се живее 
по-добре, ако не знаеш всъщ-
ност къде отиваш и какво 
искаш да намериш там. 
А колкото и да търсиш друга-
де, никъде не е по- добре от 
У ДОМА.
Затова са и парите на Европа. 
У ДОМА да стане като ТАМ. 
Защото ...
Европа не е място, в което да 
емигрирам. 
А място, в което живея.
 
Европа Ни чува.
И чака. Нашата активност 
и визия за града, който е 
наш. И го създаваме с общи 
усилия. 
Затова и този път ще гласу-
вам.
Защото ни чуват.
И защото знам и искам да 
случа Европа У ДОМА.  
Хубавото не идва даром. 
За него се работи.
И гласува.

"ПАРИТЕ НА ЕВРОПА"
Автор: Яна Василева
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В КАЗАНЛЪК ИМАМЕ ВСИЧКИ 
НЕОБХОДИМИ УСЛУГИ ЗА ХОРА И 
ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНА ПОТРЕБНОСТ

Галина СТОЯНОВА:

Ева МАЙДЕЛ

„Защото само база-
та и специалистите 
не са достатъчни за 
деца с проблеми.

Нека всички бъдем 
малко по-социално 
отговорни.“

С тържествен водосвет 
вчера в Казанлък бе от-
крит нов Дневен център 
за подкрепа на деца с 
тежки множествени ув-
реждания и техните се-
мейства.

Центърът е разположен 
в един от корпусите на 
Детска ясла « Надежда» в 
Казанлък. В новия цен-
тър, чиито помещения са 
специално оборудвани ще 
бъдат предлагани соци-
ални услуги, съобразени с 
индивидуалните потреб-
ности на децата и техните 
близки.

„Този център ще прибе-
ре деца с тежки пробле-
ми и техните семейства, 
което за нас е нова услуга, 
тепърва ще я изпълваме 
със съдържание и ще по-
магаме на такива семей-
ства. Социалните услуги са 
нещо много важно, за да се 
чувства всеки човек при-
общен. В Казанлък имаме 
всички необходими услуги 
за хора и деца със специал-
ни потребности и техните 
близки да се чувстват под-

крепени“, каза по време на 
откриването кметът Гали-
на Стоянова. В този смисъл 
тя обърна внимание и на 
направеното от нея и еки-
па и за обновяването на 
сградите на детските ясли, 
градини и училищата.

На откриването на новия 
Център присъства и евро-
депутатът Ева Майдел, коя-
то е и кандидат за новия 
Европейски парламент, 
която обърна внимание на 
грижите, които се полагат 
за децата и европейските 
проекти, с чиито средства 
се предоставят редица со-
циални дейности в Бълга-
рия. Пред присъстващите 
на откриването Ева Май-
дел си пожела по-социално 
ангажирано общество: „За-
щото само базата и специа-
листите не са достатъчни 

за деца с проблеми. Нека 
всички бъдем малко по-со-
циално отговорни.“

Проектът бе представен 
от заместник – кметът по 
строителство Даниела Кое-
ва. Тя поясни, че в рамките 
на изпълнените дейнос-
ти е изграден нов покрив, 
внедрени са мерки за енер-
гийна ефективност – под-
менена е дограма, напра-
вена е изолация на стени и 
под, осветление. Направен 
е основен ремонт и преус-
тройство на помещенията, 
изграден е асансьор за дос-
тъп до 2 етаж, доставено е 
специално оборудване и 
стандартно обзавеждане, 
изградена е „Сензорна гра-
дина“.

Новият център разпола-
га с модерно оборудвана 
психосензорна стая и зала 

за рехабилитация. Капаци-
тетът на центъра е 30 деца 
за дневна грижа и 60 – за 
предоставяне на консулта-
тивни услуги.

По време на открива-
нето гостите разгледаха и 
извършените дейности по 
саниране на останалата 
част на сградата, която ще 
продължи да действа като 
детска ясла „ Надежда”.

С изпълнението на този 
проект Община Казанлък 
разшири социалните услу-
ги за деца с увреждания и 
деца в риск. Изграденият 
социален център е един 
от обектите по Проект 
„Развитие на услуги за де-
институционализация на 
грижите за деца в Община 
Казанлък“, финансиран 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 
2020. Съфинансирането по 
проекта от страна на Об-
щина Казанлък е 1 800 лв. 
Общата стойност на проек-
та е 531 хил. 800 лв

В рамките на този проект 
бе реконструирана и сгра-
дата на Центъра за общест-
вена подкрепа, където бяха 
разкрити две нови социал-
ни услуги – “Спешен цен-
тър за настаняване на деца 
в риск“ и „Синя стая”.
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За участие в нея на 1 
юни в Казанлък ще се съ-
берат журналисти от на-
ционални и регионални 
медии и представители на 
Факултета по журналисти-
ка и масова комуникация 
в Софийския университет 
“Св. Климент Охридски” и 
на Съюза на българските 
журналисти.

Изборът на Царица Роза 
2019, най-чаканото събитие 

на Празника на розата, ще 
бъде на 17 май от 19 часа в 
Дома на културата „Арсенал“. 
Водещ на спектакъла, на кой-
то ще бъде избрана 51-вата 
носителка на титлата, ще бъде 
Орлин Павлов. Българският 
фолклор ще е главна сюжетна 
линия в представянето на 
казанлъшките красавици и 
в облеклото им по време на 
спектакъла, за което община 
Казанлък се доверил на Елена 

Тя поясни, че едно от 
тези събития е изложе-
нието на парфюми и про-
дукти от етерични масла: 
„ Това е форум замислян 
от години, тъй като във 
фестивалната програма на 
празника има всичко оно-
ва, което започва от само-
то бране на розовия цвят и 
розоваренето.

И като естествен завър-
шек на този цикъл искаме да 
покажем какви продукти се 
произвеждат на основата на 
етерични масла.” Събитието 
е съвместно с Университета 
за хранителни технологии в 
Пловдив, с Българска нацио-
нална асоциация етерични 
масла, парфюмерия и козме-
тика и Института по розата 
в Казанлък. Изложението ще 
бъде открито на 31 май. Ус-

евродепутат от ГЕРБ Лиляна 
Павлова.

Тя каза също, че Европей-
ският съюз е християнски 
съюз, създаден на основата 
на християнските ценности 
и ценностите на християн-
ското семейство. ГЕРБ е част 
от ЕНП, която е християн-де-
мократическа партия, уточни 
Павлова и като такава „вярва-
ме, че трябва да пазим хрис-

Христова, дизайнерка, която 
с моделите си популяризира 
българската шевица.

В програмата традиционно 
на широк интерес се радват 
изложбата с конкурсен ха-
рактер на български хляб и 
традиционни ястия „Хлябът 
на българина“ и търговското 
изложение с международ-
но участие Roze wine expo 
Kazanlak 2019 – Фестивал на 
виното розе.

Тази година в рамките на 
Празника на розата ще бъде 
показана ретроспективната 
фотодокументална излож-
ба с фотоси, проследяващи 
историята на празника от 
началото му до 80-те години 
на миналия век. Тя се органи-
зира от фотограф-художника 
Бедрос Азинян и ще бъде от-
крита на 28 май на централ-
ния площад „Севтополис“. 
Международната изложба 
за съвременна малка графи-
ка „Мини принт“, която се 
провежда за 7-и път, с по две 
творби ще се участват графи-
ци от цял свят. 10 фотографи 
ще се включат с 40 фотоса в 
Седмия фотопленер „В до-

лината на розите“, в който 
зрителите ще могат да видят 
прелестите на регион през 10 
различни фото погледа.

Алиолувата къща ще е гос-
топриемно за феновете на 
театъра с програмата на Об-
щински театър „Любомир 
Кабакчиев“. Присъствието на 
българската маслодайна роза 
в бита, културата и обичаите 
на народа ни ще се пресъзда-
ват чрез ритуала „Розоварене“ 
и бита на семейство  розопро-
изводители в Етнографския 
комплекс до 9-и юни включи-
телно. Традиционната „Улица 
на занаятите“ тази година ще 
се разшири и ще се простира 
на площад „Севтополис“ (око-
ло Лъвовата чешма), по ули-
ците„Искра“, „Отец Паисий“, 
„Генерал Скобелев“ и на пло-
щад КИАЦО. Павилионите на 
нея ще работят от 23 май до 2 
юни.

Цветният базар в парк „Ро-
зариум“ стартира на 24 май 
и ще продължи до 2 юни. 
Националното изложение 
за български производите-
ли в пространството около 
Дома на културата „Арсенал“ 

започва на 27 май започва, 
когато ще започне и органи-
зираният за първи път фести-
вал на Балканската култура и 
кулинария „Казанлък Мези“. 
Той ще е разположен парко-
вото пространство до стадион 
„Севтополис“.

В програмата на Празника 
на розата 2019 ще се прове-
дат Mеждународният фол-
клорен фестивал със състави 
от побратимени на Казанлък 
градове, националният фол-
клорен фестивал „Димитър 

Гайдаров“, националното 
надиграване на фолклорни 
състави и клубове от страна-
та „Тъпан бие, хоро се вие“ 
и детското надиграване „За 
ръчица“, танцови, песенни и 
други конкурси. Карнавално-
то шествие, кулминация на 
празниците, ще събере на 2 
юни повече от 4 хиляди учас-
тници, които ще преминат 
по казанлъшките улици и ще 
пресъздава различни момен-
ти от историята и културата 
на Розовата долина.

поредно с това в залите на 
Музея на розата ще се про-
веде и научна конференция 
„ Българската парфюмерий-
на индустрия – тенденции 
и аромати”. В рамките на 
конференцията ще бъдат 
изнесени доклади, касаещи 
парфюмерийната индустрия 
в България. В нея ще вземат 
участие д-р Любомир Стефа-
нов, доц. Д-р Антон Славов, 
Зара Клисурова, председател 
на Съюза на производителите 
на етерично – маслени култу-
ри, д-р Ганка Баева – дирек-
тор на Института по розата.

За първа година в Музея на 

розата ще се проведе и уърк-
шоп „ Направи си аромат”, на 
1 и 2 юни. Всеки един турист 
и гост на Казанлък ще може 
да си направи свой собствен 
аромат.

Част от програмата на из-
ложението е и модно ревю 
– пърформанс „ Нюансите на 
розата в цвят и аромат 2019” 
на българския дизайнер Ма-
риела Гемишева.

В рамките на тазгодишна-
та програма на Фестивала на 
розата ще се проведе и науч-
на конференция „ 95 години 
вестник „ Искра” – феномен 
в българския периодичен пе-
чат”. Инициативата ще събе-
ре представители на медии от 
цялата страна. Амбицията на 

Започна научната кон-
ференция, която е пос-
ветена на 150 години от 
създаването на Българска 
академия на науките и е 
организирана от Регио-
налния академичен цен-
тър в Казанлък, който е 
част от Националната ака-
демична мрежа.

Научна конференция „Бъл-
гарската маслодайна роза 
– история, традиции, нау-
ка“ започна работа в Музея 
на розата. Конференцията е 
посветена на 150 години от 
създаването на Българска 
академия на науките и е ор-
ганизирана от Регионалния 
академичен център в Казан-
лък, който е част от Нацио-
налната академична мрежа. 
Форумът се провежда в два 
дни, в рамките на които ще 
бъдат изслушани научни до-
клади свързани с отглежда-
нето на маслодайната роза, 
розопроизводството, розо-
вото масло, културния и ет-
нографски туризъм, история 
на Празника на розата в Ка-
занлък и др. В конференци-
ята участват представители 
на академичната общност 
в България. Със свои докла-
ди участват и директорът на 
Исторически музей „ Искра” 
д-р Момчил Маринов, който 
представя приносът на розо-
вата култура във външната 
търговия на България 1879 
– 1944 година, и д-р Косьо 
Зарев, бивш директор на му-
зея, чийто доклад е на тема „ 
Празникът на розата в Казан-
лък – фестивал на традиции-
те, обичаите, културата, аро-
мата и настроението”.

Кметът на община Казан-
лък Галина Стоянова привет-
ства участниците в научната 
конференция: „ Не е случай-
но, че 116-те Празници на 
розата започват именно с 
вашата конференция. Праз-
ниците тази година ще бъдат 
фокусирани върху продукта 
от розата и Розовата долина, 
самото розово масло. Тази 
година празниците ще са 
посветени на етерично – мас-
лените култури. Освен тази 
конференция, в края на месец 
май в Казанлък ще се проведе 
изложение на парфюмерий-
ната промишленост, което ще 

бъде първо по рода си в Бъл-
гария и към което има голям 
интерес.”

С приветствие към учас-
тниците в конференцията се 
обърна и проф. Петър Пет-
ров, главен координатор на 
Националната академична 
мрежа към Българска акаде-
мия на науките, който обърна 
внимание на това, че 150-та 
годишнина от създаването на 
БАН, както и на факта, че от 6 
години в Казанлък е създаден 
Регионалният академичен 
център в Казанлък, който ра-
боти изключително успешно.

Конференцията продължа-
ва своята работа с доклади на 
участниците в нея. Тя е пър-
вото събитие от програмата 
на Празник на розата 2019г.

Първата част от програмата 
започна с доклади и презен-
тации на:

•Презентация на инж. Вла-
димир Чучумишев от РАЦ Ка-
занлък

•Презентация на доц. Ганка 
Баева, директор на Институт 
по розата и етерично масле-
ните култури към ССА

•“Автентичност и качество 
на ароматични продукти на 
български рози: бърза оценка 
чрез традиционни инстру-
ментални методи и “елек-
тронно обоняние ” на проф. 
дхн Людмил Антонов от Ин-
ститут по органична химия 
при БАН

•“Българското розово мас-
ло – уникален етнофармако-
логичен ресурс” представена 
от доц. д-р Милка Милева от 
Институт по микробиология 
при БАН

•“Изследователски програ-
ми и постижения на Инсти-
тут по овощарство – Пловдив 
(ССА)” от проф. д-р Заря Ран-
кова

•“Регионалната икономика 
– от биоземеделието до ин-
дустрията” – проф. Гарабед 
Минасян, ИИИ – БАН

•“Празникът на розата в 
Казанлък – фестивал на тра-
дициите, обичаите, култура-
та, аромата и настроението” 
– д-р и.н. Косьо Зарев

• Принос на розовата кул-
тура във външната търговия 
на България 1879 – 1944 г. д-р 
Момчил Маринов, директор 
Исторически музей “Искра” – 
Казанлък

ДОБРЕ ДОШЪЛ 
В НАШИЯ ГРАД 
И СИ НАПРАВИ 
СВОЙ СОБСТВЕН 
АРОМАТ

от стр. 1

организаторите на проявата 
е, тя привлече и представите-
ли на международни медии.

Фестивал на балканската 
култура и кулинария „ Ка-
занлък – мези” ще се прове-
де за първа година в дните 
на Празника на розата – от 
30 май до 2 юни, в простран-
ството около стадион „ Севто-
полис”. В рамките на фести-
вала ще се проведат спортни 
състезания, турнири по табла 
и белот, детска атимация, 
концерти с участието на бъл-
гарски и изпълнители от бал-
канските държави.

И ОТНОВО Е ПРАЗНИК В КАЗАНЛЪК
от стр. 1

тиянските си ценности, да ги 
отстояваме, допълни тя.

Павлова не отрече, че в 
Европа има и по- либерал-
ни държави, но смисълът на 
този съюз са многообразието 
и възможностите, които дава 
„да сме различни в този еди-
нен съюз, но да си отстоява-
ме културата, различията и 
националните особености“.

Яна Василева

ПРАЗНИКЪТ – ФЕСТИВАЛ НА 
ТРАДИЦИИТЕ, ОБИЧАИТЕ, 

КУЛТУРАТА, АРОМАТА И 
НАСТРОЕНИЕТО”

 НЯМА ДА ГЛАСУВАМЕ ИСТАНБУЛСКАТА 
КОНВЕНЦИЯ ДА Е ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 
 В ТОЗИ СИ ВИД

Лиляна 
ПАВЛОВА:

Тя е категорична, че 
именно в Европейския пар-
ламент и в българското за-
конодателство трябва да се 
намерят всички тези правни 

механизми за борба срещу 
този сериозен проблем. При 
това не само с декларации, но 
със законодателство и с мер-
ки“, допълни кандидатът за 

от стр. 1
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Четвърт век е живя-
ла на два континента 
и няколко държави. 
С уговорката, че вся-
ка години си идва в 
Овощник.

Тя е от тези, които са виде-
ли свят.

Идва от Куала Лумпур – Ма-
лайзия. Градът на китайци, 
индийци и малайци.

Четвърт век е живяла на два 
континента и няколко държа-
ви. С уговорката, че всяка го-
дини си идва в Овощник.

Мястото, където са корени-
те й.

Планира в близките ме-
сеци да ги присади и на още 
едно място – в Голямо Дря-
ново, Казанлъшко.  Което 
избират за дом със съпруга 
й – шотландският инженер  
от Единбург- Джордж. Който 
за две десетилетия стаж като 
български зет, завинаги се е 
влюбил в българското село.

Възпитаничка е на Хумани-
тарната гимназия в Казанлък. 
Има диплом по психология от 
висше училище в Единбург 
– Шотландия. И професио-
нална квалификация за йога 
инструктор.От Малайзия.

И много й пука за света,  
България, Доброто, Тук.

Следи, с ритъма на еже-
дневния си график всичко, 
което сега ври и кипи в стра-
ната, покрай евроемоциите 
ни. По български. Затова е ка-
тегорична, че в европейските  
институции, в Европейския 
парламент, трябва да изпра-
тим приемащи различията 
хора, отворени към света и 
неговите провокации, гъвка-
ви и дипломатични, широко 
скроени,  млади и необреме-
нени. Образовани. И по въз-
можност, учили и в чужбина. 
Мъдри, модерни за времето 
си.

От опит е разбрала, че из-
вестен образователен опит 
извън България, дава визио-
нерски  поглед към света из-
общо, и издига над ежеднев-
ната  национална кал, която 
сега пищно ръсим едни срещу 
други.

Убедена е,че само добрият 
баланс и позитивното отно-
шение носи щастие и хармо-
ния във всичко.

И че образованието и въз-
питанието в умението да се 
пазят и отстояват национал-
ни и човешки ценности, ни 
прави силни като народ, и 
като отделни хора.

Затова намира за нелепо 
и някак непривично, че сме 
престанали да отглеждаме в 
нас и възпитаваме в децата 
си уважение към по-старите и 
по- слабите. Нещо, което пре-
ди е било част от живота ни, 
и което е в голяма степен де-
фицит сред големите народи.

Тя се казва Женя Бел и е от 
Овощник. 

Срещаме се случайно.
От поколението на  пър-

вите излетели навън е, като 
духна оня вятър.

Поели, за да градят живота 
си там, защото тук им е стана-
ло тясно. Без никога обаче да 
къса връзката с родината си.

След четвърт век намира 
ТУК за все по- хубаво място. 
В което има надежда и ми-
рише на нещо, което ще се 
промени.  За към по-добро и 
за добро.

Споделя, че когато преди 
18 години, за първи път води 
в България  съпруга си, той не 
крие неприятното си впечат-
ление и учудване от сивите 
и запуснати, доскоро пълни 
с живот сгради, замиращите 
села, пустеещите необрабо-
тени земи, посивелите хора. 
През 2001-ва година Бълга-
рия беше едно лутащо се мяс-

то, е обощението от днешната 
гледна точка.

Днес 18 години след тези 
първи впечатления и 12 го-
дини след като  страната ни 
е част от Европейския съюз и 
Женя Бел и съпругът й нами-
рат и виждат голямата про-
мяна тук.

Има още много, какво да 
се направи и пожелае, но е 
видно, че промяната е към 
добро.

Самата Женя вижда про-
мяна и в родното си село,  до 
което Европа също е стигна-
ла. Под формата на взет от-
там опит на отишли и виде-
ли, в наредените градинки, 
киприте къщи, подобренията 
в училище, в обществените 
сгради, в създадените места 
за отдих, в отворените нови 
заведения, в подобрената ин-
фраструктура. Хората стават 
по – богати, отварят се нови 
възможности.

Уютът,  който лъха изнача-
ло от страната ни, накарало 
шотландеца й да се влюби в 
българското село и спокой-
ствието, което дава възмож-
ността да си човърка в гради-
ната.

Тук душата на хората е ня-
как друга, казва Женя,  която  
познава чуждата любезност, 
зад която обаче няма друго. 
Иска й  се, ако е възможно 
хората тук да се усмихват 
повече. Както го правят в Ма-
лайзия. Да приемат живота си 
по-ведро  и позитивно, за да 
стане наистина такъв.

Всичко е въпрос на глед-
на  точка и отношение към 
проблема, живота, страната, 
научила е след живота си на 
два континента  Женя Бел, 
гражданката на света,  от 
Овощник.

Вярва, че както сега има 
заразителни единични при-
мери на отговорно  отноше-
ние не само към собствения 
ти дом и кошарка, но и към 
улицата, мястото, където жи-
вееш, и ако към тези зарази-
телни единични примери се 
увличат по един, той по още 
двама, те по още други, в гео-
метрична прогресия ще расте 
добрият заразителен пример.

Така става промяната, убе-
дена е Женя. С отговорно от-
ношение към живота.

Това е европейското отно-
шение, затова там нещата 
изглеждат различни и то не-
минуемо ще дойде тук, каз-
ва живялата в Кипър, Дубай, 
Шотландия и Малайзия Женя 
Бел.

Признава, че не разби-
ра онзи странен български 
маниер или ген, който ни 
прави различни хора, на 
различните места в света. 
Завинаги помни шокираща 
гледка: на опашката за са-
молета от Лондонското ле-
тище чинно и кротко, мирно 

и възпитано се нареждат по 
двама българи, в редичка, на 
опашка. Нормални и възпи-
тани граждани. Европейци. 
Два часа по-късно, на лети-
щето в София от тези евро-
пейци няма следа. Превър-
нали са се в човешко стадо, 
което вика, ругае, бута се в 
автобуса.

Убедена е, че докато не 
преодолеем този двоен наш 
аршин, няма да излезем  „на 
чисто“.

Иначе „България е добра 
проекция“, казва българка-
та, за която сътрудничество-
то между хората в името на 
общи идеи и каузи не са праз-
ни приказки, а видян наяве и 
то работещ модел.

Когато пристига от Дубай 
в Куала Лумпур, не познава 
никого. Няма среда, в града 
– мегаполис живеят само 6-7 
българи. Единият местен – 
треньорът Стефан Стефанов. 
Подава й ръка първо Клубът 
на английските жени, после 
Клубът на малайзийските 
жени, на немско говорящи-
те жени, на скандинавските 
жени, интернационалната 
организация на жените в 
Куала Лумпур, записва се на 
йога при индийката Шилпа 
Гаталия, захваща се с работа 
с деца бежанци от Бирма… 
Вижда,  че няма нищо по-ва-
жно от умението хората да 
си помагат и работят заедно 
в името на общи цели. Раз-
бира, че  човек може само да 
се развива и светът богатее от 
създадените мостове между 
хората от различни страни и 
култури. И че когато опозна-
ваш света през различието 
на хората, има шанс само за 
едно – да се променят нещата 
към добро.

Първо в малките ни човеш-
ки светове, после и в големия 
свят.

Затова вярва, че пътят, по 
който върви страната ни, е 
добър. И верен.

И че Европа като отворен 
път за много възможности и 
свободен избор, са най-ва-
жното нещо за всеки човек. 
И то се усеща дори в малките 
населени места. Промяната е  
факт. Независимо от скърца-
нията и грешките на малките 
народи.

Понякога се ядосва на ос-
татъчния си български ген 
да се е съмнява в успеха или 
в крайния резултат, но  бързо 
се отърсва. Светът край нея я 
опровергава.

Затова и предпочита до-
брия пример. Вярва, че ако 
всеки осъзнае и граждански-
те си задължения, като да се 
погрижи за дома си, дворче-
то, тротоара и за общността, 
както правят хората в Европа, 
то тя ще се случи и тук.

Всичко е в главите ни, и в 
образованието, казва видяла-

та свят жителка на Овощник.
Трудно, всъщност не разби-

ра защо местното училище, 
подредено и спретнато, с нов 
облик, няма ученици и роди-
телите водят децата си сутрин 
рано в града. Не вижда логика 
да твърдиш, че няма да полу-
чат децата ти добро образова-
ние, защото са на село, където 
един учител ще учи 5,  а не 30 
деца.  По света биха заложи-
ли на първото, което е почти 
като частно училище,  убеде-
на е Женя Бел.

Намира лошият имидж на 
българското образование и 
силно влошеното му качество 
през последните две десети-
летия за най-големия  про-
блем на страната ни и една от 
основните причини масово 
младите да искат да напускат 
страната.

Според дипломираната 
психоложка, доброто образо-
вание дава на хората криле, 
устойчивост, вяра във въз-
можностите и самочувствие, 
което пък води до качествено 
отстояване на национален 
интерес. И достойнство. Уме-
ния да се справиш във всяка 
една ситуация.

И когато имаш много та-
кива хора, цял един народ, 
то няма какво да му се опре, 
върви напред,  убедена е 
Женя Бел.

Новите професии и интер-
нет просто са бонус към този 
успех. Можеш да работиш от-
всякъде, светът е село, което 
прави доброто образование 
ключов фактор, а смелостта 
– приключение, е друга фор-
мула, взета назаем от света от 
треньорката по йога.

Не можеш да спреш човек, 
който иска да лети, и е греш-
ка, ако се опитваш да го пра-
виш, казва тя.

И със същата категоричност 
на тезата си е убедена, че дър-
жавата ни трябва да създаде 
условия, използвайки и опита 
на други европейски страни, 
за да привлича повече млади 
хора да избират обратния път 
към дома.

Това не само ще намали 
тъгата в празните сега бъл-
гарски села,  ще накара тези, 
които ги няма, да занадничат, 
но и ще върне повече усмив-
ки и надежда в хората, вярва 
Женя.

На която й се иска тук да 
среща повече усмихнати 
хора, като тези в Малайзия, 
които имат не по-малко про-
блеми от българите, но вярват 
в доброто, което предстои.

За българката от Овщник 
и шотландеца  Джордж от 
Единбург то има конкретни 
летни измерения- новият 
дом в Голямо Дряново, Бълга-
рия, Европа.

Деляна Бобева

ДО БЪЛГАРИЯ И НАСАМ

Една страница на  

Деляна Бобева

Женя БЕЛ:
Или колко дяволи могат 

да се съберат на върха на 
една игла?

По- малко от две седмици 
остават до вота за нов състав 
за Европейси парламент.

Европейски, не български 
парламент.

Важно уточнение.
В някои държави от Ев-

росъюза оставащото време 
е дори още по- малко, тъй 
като в някои страни от Евро-
съюза изборите ще започнат 
още на 23-ти май. Десетина 
дни преди изборите за нов 
състав на Европейския, а не 
на българския парламент, 
българинът е объркан, мно-
го демотивиран за участие в 
тях, оглушал за посланията, 
обезнадежден, с изключе-
ние на твърдите избиратели 
и фенските групи около тях. 
За разлика от други избори, 
сега градовете ни са чис-
ти откъм попиляна хартия 
и предизборни послания, 
кандидатите за вота ни са 
уморени, макар че трескаво 
обикалят страната, Фейсбук 
е пълен с фейкове, а олайва-
нето е на макс.

За капак предизборните 
послания с европейски-
те хоризонти за България 
и европейските послания, 
поръчки, очаквания, нужди 
и ангажименти, които като 
страна може да изпратим 
там, са .. почти нулеви.

А там, където ги има, ед-
вам пробиват през крясъка ..

И дори и тези, които искат 
да ги чуят, трудно успяват ..

От предизборни крясъци 
някои вече дават на преси-
пнало, други погрозняват, 
а народът пуши ли пуши … 
ушите си.

Високият децибел, поли-
тическото съскане и омраза 
никога не са били добра из-
борна карта.

Няма европейски хори-
зонти, няма проекции на 
надежда за младите, няма 
прагматизъм и визия за това 
как с помощта на парите на 
европейския данъкоплатец, 
част от който сме и ние като 
народ, можем да проъдлжим 
да променяме държавата си.

Ако мъдро и умно си наре-
дим картите и ако на сини-
те столчета в Европейския 
парламент дадем право да 
седнат българи, независимо 
от фамилията им и оконча-
нията на имената, защото 
живеем в пъстър свят и още 
по-пъстра Европа, но искре-
ни патриоти, хора с визия и 
сърце за отговорните задачи 
пред света, Европа и стра-
ната ни в близките години. 
Българи, за които България 
не е просто „земя като една 
човешка длан“, а място, в 
което могат да се сбъдват 
мечти и в което е добра жи-
тейска опция да останеш.

Вместо това това полити-
ческият писък и махане на 
пръст в стил „ ти на мене“, аз 
на тебе“, търсенето на „под 
вол теле“ и решаване на га-
танката“ колко дявола може 
да побере върха на една 
игла“ е в разгара си.

И ако бълваната омраз-
на реч можеше да лети, то 
щеше да е обиколила света 
няколко пъти.

Идва в повече това тази 
вреслива проекция за иначе 
прекрасния проект – „Евро-
па – наш дом“. В който гла-
сът на всяка една страна и 
нейните граждани е равно-
поставен и може да бъде чут.

В който принципите за со-
лидарност, сътрудничество, 
помощ имат реално израже-
ние и могат да бъдат „пип-
нати“.

Предизборното солово ви-
кане и тук там с беквокали, 
не само че не работи за бъде-
щето на всички ни, колкото 
и да е завито с найлончета с 
надпис „грижа за българите“ 
и „ние сме по-добри, като 
дойдем, ще видите“, а е пла-
шещо дори за некасаещи ги 
наблюдатели на българското 
викане в момента като сдър-
жаните германци например.

Или като всичко разбира-
щите като емоция италиан-
ци, испанци.

Грозна е картинката от-
страни, на моменти дори 
изключително жалка, и не е 
нищо повече освен избиване 
на комплекс. Личен, партиен, 
каузален, политически, исто-
рически, кумирски. Ганьов-
ски комплекс.

Комплекс, който още пове-
че ни задънва и ни превръща 
в наистина европейски сла-
бини, които не могат да бъдат 
нищо повече от просто пери-
ферия.

Не искаме това, нали?
Нито човешкото ни его 

мечтае за подобен еврохиро-
зонт.

Какво ще стане например, 
ако на 27 май БСП има с един 
глас по-малко от ГЕРБ, каква-
то драма очевидно съзират в 
столетницата и затова имат 
програма минимум – „с един 
глас, ама повече от ГЕРБ“.?

Ще се бием? Ще вдигаме 
въстания?

Ще палим сгради и ще ви-
каме „УУУ“?

Ще опустошим с викове и 
разруха и малкото остана-
ло, което сме съхранили или 
успели да изградим с общи 
усилия?

Или ще развеем байраците, 
ще се наредим под тях, за да 
водим бой последен..?

За какво?
Кому е нужна цялата тази 

омраза . Злоба? Игра на всич-
ко коз?

И на 27-ми май ние ще сме 
си същите.

Българи. Лутащи се в търсе-
не на смисления начин да на-
редим страната и живота си. 
В търсене на проекция Добро.

Същите хора, независимо 
за какво „бутаме“ урната, и за 
какво после ругаем.

Важно е , разбира се, да ди-
рим отговрност.

И да се спазват законите.
Всъщност, и двете опции 

важат за всеки един от нас, 
без значение колко високо се 
е покатерил по житейската и 
обществена стълбичка.

На 27 май ще сме си същите 
хора.

Единствената разлика ще 
е, че за пореден път ще сме 
доказали на Европа, света 
и осонвно на самите нас, че 
най-големият враг на една 
страна може да е нейният 
собствен народ.

И че е геометрична прогре-
сия броят на дяволите, които 
могат да се съберат на върха 
на една игла, а в главите на 
политическите елити на една 
страна дяволите са повече от 
хоризонтите.

А всъщност може да е ИНА-
ЧЕ.

ИНАЧЕ, в което основна-
та ни мисъл да е за нас и как 
да подобрим живота си тук, 
с общи усилия, изполвайки 
сътрудничеството и възмож-
ностите, които ни дава заслу-
жената ни европейска перс-
пектива.

ИНАЧЕ- за децата ни, които 
имат свободата да избират 
къде да учат, какво да работят 
и как да редят живота си, при 
това с възможността на отвъд 
отеснелите рамки на града и 
страната, а в целия щироко 
скроен и жаден за техния ум 
и потенциал европейски дом.

И няма ерес в това, и ще се 
върнат, ако ТУК е като там.

ИНАЧЕ – за родителите ни, 
за които грижата и уюта, с ця-
лата семплост на българския 
модел сега, могат да имат до-
стойни измерения.

ИНАЧЕ- и за тези, които 
припознават страната ни 
като свой дом.

„Съединението прави си-
лата“

Пише на сградата на бъл-
гарското всенародно съгла-
сие.

И все забравяме за това. 
Особено във времена на из-
бори. Всякакви.

А иначе се пъчим, че сме 
били древен и мъдър народ.

Що за мъдрост има във 
всенародното и повсеместно 
олайване?

Бога ми, кога всъщност ще 
узреем за това?

В национален и наднацио-
нален смисъл..

И ще превърнем Ганьовщи-
ната и политическото викане, 
на моменти дори с фалцет, в 
рални политики, за реалния 
ни живот.

Тук, в България и в общия 
ни дом – Европа.

Деляна Бобева

ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ХОРИЗОНТИ 
И ПРЕДИЗБОРНОТО ОЛАЙВАНЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ

Андрей НОВАКОВ
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Разни:

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

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

Малки обяви
Продава:

Купува:

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

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

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

1.0888787514 - Двустаен 65кв.м. ново строителство ”Цен-
тър” среден етаж, след цялостен ремонт , лукс , обзаведен 
- 75 000лв.
2.0899178887 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк 
Център” около ”Парк Розариум” таван+мазе , гараж - 135 
000лв. 
3. 0876030556 - Двустаен 68кв.м. панел кв.”Изток” среден 
етаж, изложение:юг , добро състояние - 45 000лв. 
4. 0896741102- Гарсониера 44кв.м. панел кв.”Изток” 2ет. 
изложение:юг , добро състояние - 35 500лв. изгодно!
5. 0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит ”Около района 
на Розариума” таван+мазе  за ремонт - 80 000лв. 
6.0888787514 - Тристаен 84кв.м. панел ”Около Шел” две 
тераси , добро състояние - 52 000лв.
7.0896741102 - Гарсониера 44кв.м. панел, долната част на 
кв.”Изток” - 29 000лв.
8.0899178887 - Изцяло обзаведена и функционираща къща 
за гости в с.Горно Изворово. РЗП 230 м2, дворно място - 
1дка. с прилецжаща постройка - 85 000 лв.
9.0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит кв.”Васил Лев-
ски” за ремонт - 60 000лв. изгодно!
10.0888787514 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк 
Център” таван+мазе - 80 000лв. 
11. 0896741102 - Тристаен 106кв.м. монолит ”Около Паза-
ра” за ремонт - 82 000лв. 
12.0876030556 - Гарсониера 44кв.м. панел ”Изток” средна 
част , ПВЦ дограма - 39 000лв. 
13. 0899178887 - Двустаен 68кв.м. монолит кв.”Васил 
Левски” след ремонт - 62 500лв. 
14.0888787514 - Тристаен 110кв.м. монолит + гаража , об-
заведен - 120 000лв. 
15. 0876030556 - Къща в село Енина 500кв.м. дворно мяс-
то , смесено строителство , централна част - 50 000лв. 
16.0896741102 - Къща в село Дунавци - дворно място - 
650кв.м. , 3 етажа - 40 000лв. 
17.0888787514 - Двустаен 68кв.м. монолит ”Център” след 
ремонт + обзавеждане - 73 000лв. 
18.0899178887 - Етаж от къща в гр.Казанлък 100кв.м. 
тухла  ”Под Гарата” - 60 000лв. 
19.0876030556 - Двустаен 70кв.м. монолит ”Запад” - 55 
000лв. изгодно!
20. 0896741102 - Двустаен 72кв.м. монолит ”Център” след 
ремонт 70 000лв.
21.0899178887 - Къща в с. Кънчево 650 кв.м. двор, керпич, 
1 етаж, измазана + масивна постройка с ламинат, ПВЦ до-
грама, добро състояние - 22 000лв. 
22.0896741102 - Къща в град Мъглиж 450кв.м. двор, тухла, 
добро състояние, средна част - 48 000лв. 
23.0896741102 - Къща в с. Търничене 1,6дка двор , 2 ета-
жа, тухла - 24 000лв. 

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

1.0899178887 ДВУСТАЕН 78кв.м. ЦЕНТЪР , с кухненско 
оборудване , ново строителство - 280 лв.. 
2.0878741102 - МАГАЗИН 108кв.м. Център, главна улица 
- 900лв. 
3.0895104088 - МАГАЗИН 50кв.м. Център , главна улица 
400лв. 
4.0888787514  - МАГАЗИН, 50кв.м. Център, главна улица 
- 450лв.
5. 0888763025 - Гараж - ул. ”Бузлуджа” №14 (зад култур-
ния дом)
6.  0887711853 - Двустаен апартамент след ремонт с 
гараж, обзаведен Изток 71 блок.

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

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. 
26.0899178887 - Къща в село Овощник 1дка двор , 3 етажа 
- 100 000лв. 
27.0883751212 - Къща в с. Дунавци 800кв.м. двор, 4 етажа 
, РЗП 80кв.м. на етаж - 37 000лв. 
28.0876030556 - Къща в с. Горно Черковище 1дка двор, 
керпич - 12 000лв. 
29.0896741102 -Къща в с. Горно Изворово 720кв.м. двор, 
тухла - 30 000лв. 
30.0899178887 - Къща в с. Черганово 600кв.м.двор , тухла 
, 2 етажа, измазана + постройка и гараж - 62 000лв. 
31.0876030556 - Къща в с. Шейново 2 етажа, тухла , РЗП 
50кв,.м .на етаж, 1дка двор, добро състояние 60 000лв. 
32.0896741102 - Къща в с. Габарево 1дка двор, тухла, сред-
но състояние - 45 000лв. 
33.0888787514 Къща в с. Шейново 1дка двор, керпич , из-
мазана , добро състояние - 22 000лв. 
34.0876030556 - Къща в с. Шейново 2дка двор, 2 етажа, 
тухла , добро състояние - 120 000лв.
35.0876802079 - Изгодно продава УПИ - 756 кв. м. и УПИ 
- 673 кв. м. до парк ”Тюлбе”, директно от собственика. 
Цена по договаряне.
36.0896741530 Продавам 7 д-ка земя с къща, обори, скла-
дово помещение - хале. Къщата ново обзавеждане (баня и 
тоалетна), ток 3-фазен, местност Мъглиж, цена по догова-
ряне (бартер).
37.0896741530 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
42.0899936217 Продавам дворно място в с. Крън 700 кв.м. 
20000 лв.
43.0893813499 Двуетажна къща с. Дунавци. тухлена, 680 
кв.м. двор, 120 кв.м. РЗП, 60000 лв.
44.0899936217 Апартамент 110 кв.м, добро състояние, кв. 
Запад 72000 лв. АГЕНЦИЯ „ИМОТИ КОНСУЛТ” СЛА-
ВОВСКА

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

КАНТОРАТА СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОКУПКА НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С БАНКОВ КРЕДИТ

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
ОКОЛНОСТИТЕ НА КАЗАНЛЪК С 

ПРЕДИМСТВО СА ЗЕМИ В МЕСТНОСТИТЕ 
КАЙЛЪКА И КАЙНАРДЖА

ПРОДАВА:

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

АПАРТАМЕНТИ В 
КАЗАНЛЪК

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 Чудомир- 
по договаряне
Две стаи с кухня, изток, панел 
- 45000 лв. 
Две стаи с кухня-южен, след 
ремонт, до училище Чудомир- 
по договаряне
Две стаи с кухня, монолит, 
запад - 50000 лв. 
Две стаи с кухня до казармата 
- 56000 лв. 
Две стаи с кухня, център, 63000 
лв. 
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.Ва-
сил Левски-72000лева

КЪЩИ В КАЗАНЛЪК 
Стара къща-310кв.м 
двор-55000лева
Къща до Хидравлика - 120 000 лв.
Етаж от къща , център , мага-
зин -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 ре-
монт - 35 000 лв.
Къща в с.Видин, община Паве 
Баня-1декър двор 25000лв.
Къща в Средно Изворово 
26000лв.
Къща в с.Средногоро-
во-500кв.м. двор-13500лв
Дворно място в с.Горно 
Черковище-център, ток ,во-
да-10000лв.

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

Две стаи с кухня не обзаведен- 
180лв.
Три стаи с кухня след ре-монт 
обзаведен - 330лв

0899 33 74 99

01.0879988047 Продавам букови дърва метрови
02.0895142634 Майстор покривни хидроизолации и др. СМР
03.0894777819 Набирам работници за розобер в близост 
до гр. Казанлък
04.0888385204 Атанас Щерев Янков с адрес Област Ста-
ра Загора, община Казанлък, гр. Шипка, ул. „Ген. Гурко” 
9 на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.6 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействи-
ето върху околната среда уведомява заинтерисуваните 
лица, че има инвестиционно предложение за производ-
ствени и складови дейности – Склад за семена, торове и 
препарати за растителна защита. Предвижда се ИП да се 
реализира в поземлен имот с индификатор 83199.27.604, 
землище на гр. Шипка, община Казанлък.

Информационен справочник



7Брой 18
Петък, 17 май 2019 г.

Съдейства за банкови кредити, ипотеки, консултации;
Лицензиран оценител; изготвяне на докименти

Стефка КАРАГЕНСКА ТОП ОФЕРТА

НИЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Кантора за 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

Агенция за 
социални услуги 

Стефка Карагенска 
почасово гледане 

деца, възрастни, болни

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

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

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 настилки- 
ламинат, 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.

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ
ул. ”Отец Паисий” 33

ет. 1, офис 4
(южно от пазара)

0898 641 138

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

ПРОДАВА
Боксониери 

 20000 лв.
Гарсониери

изток - 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.

ТОП ОФЕРТИ:

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

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

imoti_olimpiq@abv.bg
ТОП ОФЕРТИ:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА в Казанлък: 
– 2-стаен, ново строителство, 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., дого-
варяне
– 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:

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

- Бузовград – дворно място 700 м2, 
14000 лв.
- Бузовград – земя 27.5 дка с лице на 
пътя за Казанлък
- Долно Сахране – дворно място 980 
кв.м., 9800 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.

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

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

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

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 Бузлу-
джа, преди Светица - 2000 лв./дка

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

Бузовград
28 000 лв., 45 000 лв.

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

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

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

с. Габарево
800 кв.м.  - 12000 лв.

с. Ясеново

УПИ 800 кв.м. с течаща вода - 
8500 лв
УПИ 700 кв.м. - 8000 лв.
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
Шейново - 10 дка
Крън, зад „Крънското ханче“, 
Хаджиеви орехи и др.
Енина - 13 дка
Мъглиж - 3 дка
Дъбово - 10 дка

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

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

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

1.Продавам едноетажна тухле-
на къща 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, га-
раж и двор 1 дка в с. Шейново 
за апартамент в Казанлък.
5. с. Ветрен - продавам склад от 
360 кв.м. с 1212 кв.м. собствена 
земя. Метална носеща конструк-
ция, ламаринено покривно по-
критие, под - бетон - 16 500 лв.

ТОП ОФЕРТИ

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

КЪЩИ В СЕЛАТА

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

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

Пълен офертен бюлетин в офиса на агенцията:
0896 655 771; 0877 655 771; 0887 422 966

тел./факс.: 0431 63 566

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

ПОД НАЕМ

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

ИЗТОК

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

ЗАПАД

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

ЦЕНТЪР 

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

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

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

ПОД НАЕМ

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

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

Рекламен справочник
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БЕГОМ ПО ПЪТЯ
НА БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ

Просто!!! - Ради Милев

ВЕЧЕ И СЪС 
СВОЙ УЧЕНИК

 В третомартенско-
то утро, за поредна година, 
ултрамаратонецът Ради 
Милев измина пътя към 
Шипка, гордо понесъл бъл-
гарския трикольор. 

Запътилият се към нови 
световни рекорди казанлъча-
нин тича заедно със свой уче-
ник, възпитаникът на НУПИД 
„Акад. Дечко Узунов“ Георги 
Димитров. Техният старт бе 
даден от Лъвовата чешма в 
Казанлък в посока връх Шип-
ка, където се проведоха тър-
жествата за 141 годишнина 

от Освобождението на Бъл-
гария.

След броени дни Ради ще 
се отправи към поредното 
си предизвикателство, кое-
то ще го отведе в Унгария 
– 6 дневно бягане от 9 до 15 
май. Неговата цел тук е по-
ставяне на световен рекорд 
на над 700 км.

 Споделено във Facebook
    ”|Предстои ми 

поредното бягане от Ка-
занлък до връх Шипка за 
3-ти март. 

Навън тихо се сипе сняг. 
Какво ли е времето на Шип-
ка? Не, не вярвам да има тол-
кова много сняг, както преди 
25 години. Много години съм 
бягал до Шипка, но толкова 
много сняг както през 1993 
год. не съм виждал. И мъглата 
беше толкова плътна. Едва се 
виждахме.

Сам съм в апартамента. 
Сам със спомените. Дали си 
спомнят и други за онзи 3-ти 
март, преди 25 години? Дали 
новозабогателите “българи“ 
вече са решили своите “про-
блеми“?

Въпроси. Въпроси. Не зная 
отговорите им. Но зная и съм 
сигурен в едно – и тази година, 
два месеца преди да навърша 
70 години, ще бягам с нацио-

налното знаме в ръка от Ка-
занлък до в. Шипка. И което 
е много, много по-важно, си-
гурен съм, че ще видя хиляди 
хора да се изкачват със зна-
мена в ръка по пътя към вър-
ха. Преди няколко десетки го-
дини, аз бях един от малкото 
с националното знаме в ръка, 
а сега, сега хората със знаме-
на на Шипка са хиляди.. Това 
ме вдъхновява, мотивира, из-
пълва ме с оптимизъм и вяра, 
че се движим в правилната 
посока и родолюбивите бъл-
гари стават все повече!”

25ГОДИНИ

Шипка, 3 март 1993 - 1100 
км. бегом по пътя на 

българското опълчение
Идеята беше много, много 

по-амбициозна, по-гранди-
озна, по-мащабна, по-гло-
бална. Тръгва се с бягане от 
мястото където е сформирано 
Опълчението. От всеки град, 
през който се минава към 
групата се присъединяват 
по един или няколко бегачи 
(руснаци, румънци, българи). 
Групата постепенно нараства 
и на 3-ти март на връх Шипка 
финишира една внушителна, 
впечатляваща межународна 
група съвременни “опълчен-
ци“. Не стана. Но осъщест-
вена дори и в този вид, тя бе 
нещо съществено и различно 
от традицията.

Иван Минчев, Стоян 
Николов, Даниел 

Цокев, Пламен Трошев, 
Драгомир Михайлов, 
Пенчо Пенчев, Атанас 

Георгиев и Ради 
Милев (инициатор и 
главен организатор 
на проявата) – това 

е списъкът на хората 
бягали по пътя на 

опълчението от Кишинев 
до Шипка. 

Дължина на пробега –1100 
км. Продължителност – 4 де-
нонощия. Старт: 27.02.1993 
(9:40 ч.) Кишинев, Паметник 
на българското опълчение. 
Финал: 3-ти март 1993 (10:30 
ч.) Паметника на връх Шипка.

Хранене, преобличане, по-
чивки – в придружаващия 
микробус. Храна – натурал-
на. Нищо различно от храна-
та на всеки нормален човек. 
Никакви медикаменти, бар-
чета, хранителни добавки. 
Никакъв съпорт. Без лекар и 
медицинско лице. Никакви 

Сякаш беше вчера. 
Нима са минали 25 го-
дини от тогава?! Чет-
върт век!??

На националния праз-
ник, 3-ти март, на връх 
Шипка финишират гру-
па любители бегачи.В 
това няма нищо необик-
новено. И преди това, и 
много години след това, 
сме бягали до връх Шип-
ка за националния праз-
ник – 3-ти март. Да, но 
преди 25 години, през 
1993 год., бягането беше 
много, много по-раз-
лично ... Това бягане 
не беше от Казанлък 
до връх Шипка, както 
обикновено, а по пътя на 
българското опълчение 
– от мястото на неговото 
сформиране – Кишинев, 
до мястото на неговия 
подвиг – Шипка.

масажисти, кинезитерапев-
ти, журналисти, фотографи, 
оператори. Придружаващ 
микробус, двама шофьори 
и един навигатор – Христо 
Карагяуров. Тихо, скромно, 
без шумни рекламни кампа-
нии, без венци, фойерверги, 
награди. Така започва и така 
завършва пробегът.

Тези съвременни 
патриоти не бягаха за 

награди, венци, реклама, 
популярност. Те искаха 
само едно – да направят 

пробега и по този 
своебразен начин да 

отдадат заслужена почит 
към онези които дадоха 
живота си за свободата.

 Дълбока благодарност към 
господин Димо Димов, тогава 
секретар на община Казан-
лък, сега покойник, който ми 
повярва, че ще осъществим 
проявата и осигури необ-
ходимия придружаващ ми-
кробус. Освен микробус бяха 
необходими и други средства. 
От името на клуба за бягане, 
чийто председател бях, се 

обърнах за помощ към много 
фирми. Търсих от много мес-
та. Резултатът беше един и 
същ – отказваха да помогнат. 
Формата на отказа най-раз-
лична:

“И на мен ми трябват пари, 
но никой не ми дава.“

“Вашата е лесна. На вас ви 
трябват малко, на мен ми 
трябват много, хиляди, ми-
лиони.“

“Знаеш, че имам магази-
ни, ресторанти, хотели. Но 
времената са тежки. Хората 
нямат пари. Строя нов хотел. 
Защо ли го строя, като и тези 
които имам не се пълнят? Но 
нали трябва да си вложа па-
рите някъде. Разбери ме, не 
мога да ти дам, защото ня-
мам.“

“Ето ти 5 лева. От тук оти-
ваш направо в Общината и 
казваш, че съм ви спонсори-
рал.“

Напразно изразходвано 
време и нерви. Напразно пре-
глътнати обиди и изтърпени 
унижения!

От никой не съм искал кон-
кретна сума. Очаквах и вяр-
вах, че всеки ще отдели част 
от това, което му е в повече 
за един нормален живот! А те 
всички имаха повече, много 
повече. Излъгал съм се. Не, 
тези “хора“ никога няма и 
не можеха да ме разберат! А 
може и да имат право да се 
съмняват?

Скоро бях направил 
дарение в размер на 

няколко мои заплати за 
учредяване на фонд и 

построяване на Дом на 
туриста в Казанлък. 

Няма дом. Няма фонд. 
Няма ги и парите които да-
рих.

Но тук случаят е съвсем 
друг... Времето напредваше, а 
средствата не стигаха. Идеята 
беше моя, не можех да не я 
осъществя. Наложи се да фи-
нансирам с лични средства. 
Толкова хора са дали живота 
си за освобождението. Нима 
аз не мога да жертвам някол-
ко хиляди лева за проява в 
тяхна чест? Дадох ги (съгла-
сувано със съпругата ми) и не 
съжалявам.

Най-после тръгнахме. Пъ-

туваме. Всичко е по график ... 
до Кишинев. В Кишинев бъл-
гарският посланик ни прие 
на крак за не повече от 10 
минути, колкото да ни каже, 
че не може да ни осигури обе-
щаната нощувка. Средства 
за хотел нямахме. Отидохме 
при директора на българския 
музей Илья Резник. Подарих-
ме няколко брошури и дипля-
ни за Шипка и шепа пръст, 
която взехме от върха преди 
тръгване. Г-н Резник се оказа 
по-загрижен за нас отколкото 
българския посланик. Пред-
ложи ни и нощувахме в новия 
му необзаведен апартамент. 
Налягали на пода, всеки със 
своите мисли и в своя спален 
човал, събирахме сили за бя-
гането, което ни предстоеше, 
бягането от Кишинев до Шип-
ка.

На следващия ден българ-
ският посланик ни поднесе 
още изненади. Закъсня за 
старта близо два часа. За-
почна да ни приветства на 
руски, но втората половина 
от приветствието бе на бъл-
гарски. Най-после дойде дъл-
гоочакваният момент. Старт. 
От обелиска на българските 
опълченци (открит през 1966) 
по улиците на Кишинев с нас 
бягаха 6 души от молдовския 
клуб. Придружиха ни до края 
на града. Бяхме ентусиази-
рани и се движехме малко 
напред спрямо графика ... В 
Зимнич (Румъния) пристиг-
нахме по-рано. Българският 
катер, с който трябваше да 
преминем Дунав и да слезем 
на българския бряг в Свищов, 
го нямаше. Никаква инфор-
мация от никъде. Трябва да 
стигнем до Свищов! Решава-
ме –връщаме се до Русе и от 
там в Свищов. Българският 
катер е дошъл малко след като 
сме тръгнали. Разминали сме 
се. Мал шанс. Вече сме в Сви-
щов. Остават ни по-малко от 
270 км. Изоставаме с графи-
ка. Ще успеем ли?! Всички са 
напрегнати. Аз – най-много. 
Нали съм инициатор и орга-
низатор на проявата – чувст-
вам се най-отговорен. Студ, 
сняг, мъгла, виелица ... Не, 
нищо не може да ни изплаши, 
нищо не може да ни спре ... 

3–ти март, 1993г. 10:30 ч. О, 
Шипка! – отново сме на върха 
пред паметника на Шипка. 

1100 километра

И тогава, и Сега, 
отново за "Искра" 

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

САЛАБАШЕВ
ПЛАГЕР ЕООГ

6100 КАЗАНЛЪК, ПЛ. “СЕВТОПОЛИС” 12А, ЕТ. 2
E-MAIL: IMOTI_SALABASHEV@ABV.BG

ТЕЛ.: 0431 6 23 28, GSM: 0898 628876
WWW.IMOTI-SALABASHEV.COM

ПРО ДА ВА  АПАР ТА МЕН ТИ:
Гар со ни е ра, мо но лит, 45 кв.м., ет.2, pvc дог ра ма, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 65лв./кв.м.
КЪ ЩИ В КА ЗАН ЛЪК:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ма га зин 20 кв.м. + офис /склад/ 20 кв.м. и са ни та-
рен въ зел на ули ца “Хр.Бо тев”, сре щу дет с ка-млеч на 
кух ня - 350 лв.
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В"ИСКРА" БЕ БЕЛЯЗАН С 
ПОЛОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ

Най-дългогодишен редактор на вестник 
Искра и признат сладкодумец Петър Марчев 
със спомени от миналия век

По онова време – 1987 годи-
на – аз вече пишех разкази и 
киносценарии и имах заветна 
цел в живота: да стана кино-
режисьор. 

Но ми попадна един брой 
на в-к „Искра“, който струва-
ше 4 ст. и излизаше в 12 000-
ен тираж. 

И по-конкретно – попаднах 
на едно обявление, че редак-
цията търси репортер. Давах 
си сметка, че вестникарство-
то е по-ниска летва от кино-
режисурата, но пък си казах: 
„Е, какво толкова. Все пак е за 
предпочитане да си изкарваш 
хляба с писане на очерци, от-
колкото с писане на техноло-
гии за консервацията на кар-
течници!“ 

И така, написах един очерк 
за една луда арсеналска глава, 
която от години се опитваше 
да конструира Перпетуум мо-
биле. 

Главният редактор го харе-
са, публикува материала и ме 
насърчи да си подам докумен-
тите… 

Почаках доста, но никой не 
ми се обади. После разбрах, 
че са взели една русокоса ре-
портерка. Така че, първият ми 
опит да се кача на лодката на 
журналистиката беше белязан 
с полова дискриминация, с 

обратен знак… 
Няколко години по-късно, 

през 1992 година наистина 
започнах работа в „Искра“. 
За близо 20-те ми години в 
редакцията на общинския 
вестник съм писал за какво 
ли не, но все пак приоритет-
ните ми теми бяха свързани 
с изкуството, културата и ду-
ховността. Една видима следа 
от ония години е книгата със 
101 анкети с най-известните 
казанлъшки културтрегери, 
озаглавена „Творците на Ка-
занлък“. 

Спомням си първото си ин-
тервю, което ми даде истинско 
журналистическо удовлетво-
рение. По онова време Царят 
живееше в Мадрид, още не бе 
дошла епохата на интернет, 
и интервюто се осъществи 
чрез сложна кореспонденция. 
Получи се хубаво, патрио-
тично, носталгично и роман-
тично интервю… По ирония 
на съдбата, години по-късно 
Симеон Сакскобургготски от-
ново стана герой на мои пуб-
ликации – този път свързани 
с драматичните обгазявания 
на Старозагорски регион с из-
точник полигона „Змейово“. 
Както стана ясно от разслед-
ванията – отровните замър-
сявания бяха причинени от 

незаконното унищожаване на 
стари натовски боеприпаси, 
срещу големи пари. Под по-
кровителството на военния 
министър Свинаров и неговия 
патрон – царственият преми-
ер…  Оттогава ми остана това 
житейско правило: Не се при-
ближавай прекалено близо до 
събития или личности, които 
от дистанцията на време или 
разстояние ти изглеждат ге-
роично и достолепно – защо-
то ще видиш пукнатините и 
лекетата по тях! И това важи 
за всичко; изключение прави 
само Бог.

За свободата на словото, 
като основна тема в журна-
листиката. Аз винаги съм 
имал свобода да пиша по те-
мите, които съм си избирал 
във в-к „Искра“. Е, имаше и 
един кратък период, когато 
за управител беше назначен 
човек, далеч от журналисти-
ката. Но това е цената да ра-
боти човек в общински вест-
ник. В другите вестници пък 
собствениците казват какво 
да се пише… Така че, пътят 
към свободата на словото е 
този – човек да си направи 
собствена медия. Така в моя 
случай, преди 5 години се 
роди новинарският портал 
„Гласът на България“…

И сега 5-годишният „Глас на 
България“ пожелава на 95-го-
дишната „Искра“ да съхрани 
свежи и младежки журналис-
тическите си сетива! ЧРД! 

Музеят на фото-
графията и съвре-
менните визуални 
изкуства в Казанлък отва-
ря врати със свободен вход 
в Европейската нощ на му-
зеите в събота, 18-и май. 

Инициативата за евро-
пейска нощ на музеите и 
галериите у нас има вече 
15-годишна история. Тя попу-
ляризира широко културното 
наследство, съхранявано в 
културните институти, а кон-
кретният повод за нейното 
провеждане точно в тези дни 
на месеца, е Международния 
ден на музеите, отбелязван 
на 18-и май. Тази година  
празничният ден  съвпада със 
деня на провеждането на но-
щта на музеите.  

Международният ден на 
музеите се отбелязва за пръв 
път през 1979 г., а е обявен за 
такъв година по-рано по вре-
ме на генерална конферен-
ция на Международния съвет 
на музеите в Москва. 

Казанлъшкият музей на 
фотографията, единствен в 
България, се включва в съби-
тията с програма от прожек-
ции. 

Уникални  диафилми за 

деца ще покаже екипът на 
фото-музея от 18.30 часа. 
Прожекциите ще предста-
вят на най-малките посе-
тители народни приказки 
и други разкази в слово и 
картини по автентична тех-
нология от средата на мина-
лия век. 

За възрастната си публика,   
музеят е подбрал докумен-
тални филми за значими бъл-
гарски исторически събития 
и личности. Ще бъдат пред-
ставени ленти за съдбата на 
населението от Добруджа и  
Егейска Македония, както и 
биографичния филм за роде-
ния в Казанлък именит наш 
художник, Иван Пенков. 

Програмата в музея на фо-
тографията започва в 18.30 
часа. 

Събитията в нощта на му-
зеите са безплатни,  посети-
телите са добре дошли през 
цялото време,  за да разгле-
дат изложбата на Алексан-
дър Иванов – „Отражения“  
и постоянната експозиция 
на този общинския култу-
рен институт.  

МУЗЕЯТ НА ФОТОГРАФИЯТА 
ВАДИ ЗА ДЕЦАТА ДИАФИЛМИ 

ОТ МИНАЛИЯ ВЕК  

Нощ на Музеите

ПЪРВИЯТ 
МИ ОПИТ 
ДА СТАНА 
ЖУРНАЛИСТ 

Казанлъшкият бегач 
постави световен рекорд 
в своята възрастова гру-
па 70+ на Ултрамаратона 
край Балатон

Железният казанлъчанин 
с чирпански корен Ради Ми-
лев отново смая света със 
своето постижение и свето-
вен рекорд, поставен по вре-
ме на 6-дневното бягане за 
Световната купа в Балатон-
фюред край унгарското езе-

бр. 09 на в. "Искра" за 2019 г.

ЖЕЛЕЗНИЯТ РАДИ МИЛЕВ 
ОТНОВО СМАЯ СВЕТА

ро Балатон. За шестте дни на
В ултрамаратона нашият 

лекоатлет пробяга 711 км – 
постижение, което му отре-
ди 8-ма позиция в генерал-
ното класиране и световен 
рекорд във възрастовата 
група 70+. Това е абсолютен 
национален рекорд, като 
Ради стана и най-възраст-
ният национален рекордьор 
в света на 6-дневно бягане 
със своите 71 години, които 
той закръгли на Гергьовден. 

Казанлъшкият ултрама-
ратонец е и единственият 
бегач в света на възраст 70+ 
с постижение над 700 км, 
пробягани за 6 дни. Браво, 
Ради!

Победител в унгарския 
ултрамаратон стана итали-
анецът Маркези Тициано, 
който се състезава в група 
М50.

Петър Марчев
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Казанлъчани и Памет Казанлъшка

Няма да те питам 
на колко години си. 

Искам да  питам 
твоята фамилия, 

знаеш за коя става 
въпрос, колко години 

дава фотообраз на 
този град?

Ами, баща ми е започ-
нал като чирак още когато 
дядо ми го е закарал при 
Бай Арам  Петросян, който 
е имал ателие тук в Казан-
лък. Това е било в далеч-
ната 1944 година някъде. 
След това той се прехвърля 
при Бай Петър Арнаудов 
, което е било 1945 – 46 
г., и последно е бил при 
Иван Хлебаров в периода 
1947 – 48 год., след което е 
влязал в казармата.През-
това време е учил занаята 
фотография. След като е 
служил 3 години в Бургас, 
се е върнал тук в Казанлък 
и е започнал да практику-
ва фотография. Първо е 
практикувал тук в Казан-
лък, после се е прехвърлил 
в Марица Изток, където е 
бил първи фотограф, то-
гава когато са започнали 
да правят основите, и се 
е прибрал за постоянно в 
Казанлък, когато се е съз-
дал Фотоклуб „Искра“ през 
1963 год. 

Познавам те от 
1985 год., когато 
направихте този 

вашия клуб. Но колко 
изложби имаш?

Ами, преди групата от 
1985 г. имаше една друга 
група, младежка, и точно 
тук в залата на  ул. „Ис-
кра“ 4 откривахме една 
изложба . Това беше през 
1982 г. Групата се казваше 
„2 + 2“. Имаме снимки  то-
гава.  Лично Гого Лозанов 
беше дошъл за открива-
нето, като председател на 
младежката художествено 
– творческа интелигенция. 
Реално, аз мога да кажа, че 
съм почнал да се занима-
вам с фотография, откакто 
съм се родил, защото съм 
бил заченат в една фото-
лаборатория по думите на 
моите родители. Така че, 
за мен фотографията е от 
самото ми усещане  като 
визия,  като усещане, и 
като сетива, спомням си 
даже първата фотолабо-
ратория, която е била в 
избените помещения на 
Библиотека „Искра“. Там 
беше първата фотолабо-
ратория на фотоклуб „Ис-
кра“. И в постепенно вече, 
когато направиха базата 
на Клуба, съвременната 
база, защото едно време 
имаше много фотолюбите-
ли в нашия град, които се 
интересуваха от фотогра-
фия . Реално мога да кажа, 
че спомените на Казанлък 
на нашата фамилия дати-
рат от 1950 година до ден 
днешен. За моите изложби 
и изяви…

Колко награди, 
награди, награди…
Не мога да изброя всич-

ките. Списъкът е много 
дълъг. Ако прибавим само 
наградите, дипломите и 
медалите, които сме спе-
челили баща ми и аз, като 
признание за тази профе-
сия, която ние практику-

ваме толкова години, една 
изложбена зала спокойно 
можем да наредим само с 
отличия. Последното от-
личие, което имам, е от 
Португалия преди месец 
и половина – почетна гра-
мота на ФИАБ, за участие 
с една моя фотография. 
В момента реално, в този 
период, искам да покажа 
вече малко по-големи и 
значими колекции, в оп-
ределени периоди, които 
засягат фотографията и 
фотографското развитие 
и дейност в нашия град и 
имат фотографската стой-
ност. Тук се има предвид 
тази изложба на Петър Ар-
наудов, която ще покажем 
след 2 дни, както и тази, 
която ще бъде открита на 
пл. Севтополис  в края на 
м.май по време на Праз-
ника на розата. Защото и в 
двете изложби има сним-
ки, които датира отпреди 
100 години, и които фами-
лията е успяла да запази, 
за да може един ден да по-
каже на обществеността.

Ставаш ли за 
Академик?

Какво значи ставаш ли 
за академик. Аз това не го 
приемам за някакво зва-
ние, или за някакви тит-
ли.  Правя това, защото 
ми е интересно и ми дос-
тавя удоволствие да вър-
ша това. Да извадиш една 
снимка от преди 100 годи-
ни и да я съживиш, това е 
един процес, едно призва-
ние на този фотограф, за-
щото ти влизаш в неговата 
кожа по някакъв начин, в 
неговото мислене, в не-
говия светоглед, в това, 
което той е усещал. Това е 
интересно, аз не го правя 
това за някакви отличия, 
или звания! За мен е удо-
волствие да върша тези 
неща!

Добре! Не ставаш за 
академик, значи!  Ти 
си просто родолюбец, 

казанлъчанин, 
патриот! Но академик, 

не! А, за доцент 
ставаш ли?

Доцент… може би. 
Защо не, но не ги давам 
аз званията! Тези неща 
не ги правя за някакво 
признание. Между при-
ятелите може да стана и 
академик.

Ето това става за 
заглавие: „Между 

приятелите 
Академик“! А, 100 

години една фамилия 
Азинян дава, дава, 
дава на Казанлък.

Хубаво е, защото  това 
е нашия период, защото 
фотографът е свидетел на 
своето време. Баща ми е 
бил свидетел на неговото 
време. Аз съм свидетел на 
своето време. В рамките 
на 100 години, ако се раз-
каже това по някакъв на-
чин ще бъде интересно! 
Между другото, не искам 
да казвам нещо предва-
рително, но имам нещо 
предвид, което може да се 
случи догодина. Може би 
ще направя едно събитие, 
което съм замислил, защо-
то съвпадат едни дати, но 
засега нищо няма да кажа.

Бедо, от къде вземаш 
тази енергия?

Удоволствието е от же-
ланието нещо да споде-
лиш, нещо да покажеш. 
Животът е споделяне и 
фотографията е също един 
вид споделяне, и то с ши-
рок кръг публика. Ако бях 
златар щях да направя 
едно бижу, което  щеше 
да го носи един човек, и 
да го видят само цените-
ли. Докато фотографията 
е по-популярна, особено 
сега с  тези съвременни 
начини и средства  за по-
казване и споделяне. Виж-
дате, че Фейсбума бума 
дойде от това, че човек 
споделя една картинка

В момента всеки си пра-
ви фотографии във Фей-
сбук, да прави преразказ 
на собствения си живот 
и да го споделя с повече 
хора. За мен тези фотогра-
фии, които имат стойност, 
като фотография, като на-
чин на представяне, мяс-
тото им не е във Фейсбук с 
тези електронни възмож-
ности. Защото мен, все 
пак, фотографията е тази, 
което е закачена на сте-
ната. Като популярност, 
като възможност да я ви-
дят повече хора – добре, 
но за мен фотографията 
е тази, която стои на сте-
ната. Това е класическата 
фотография. И затова мо-
ята енергия е насочена да 
показвам онази фотогра-
фия, а не тази, която е на 
тези електронни светещи 
екрани. Черно-бялото си 
е класика.Имайки пред-
вид, че фотографията е 
младо изкуство, това баща 
ми казваше, че тя е младо 
изкуство, за млади хора, 
реално, аз много се рад-
вам, че все повече млади 
хора намират призвание, 
или хоби, или възможност 
своите чувства и душев-
ност чрез средствата на 
фотографията. И това е 
хубаво, защото фотогра-
фията има свой език,  тя 
трябва да има свое тяло и 
душевност, защото за да 
натиснеш копчето и да за-
печаташ един определен 
миг от целия този свето-
въртеж, нещо отвътре ти 
е дошло да го направиш, 
не само като мода, или не 
само като красота, нещо,  
което е възникнало в теб 
трябва да се прояви.

Лошо е, че реално сега 
занаят „фотография“ 
няма, това е лошото в 
момента. Сега можеш да 
направиш снимка и без 
да имаш фотоапарат в 
момента, само с някакви 
картинки. Но това е раз-
витието на фотографията. 
Едно време на хората, кои-
то са правили черно-бяла 
фотография, сигурно нещо 
не им е достигало, както 
сега Фотошоп или други-
те съвременни техники за 
обработване на снимките, 
все са искали нищо пове-
че! Ето сега това повече 
им се дава, предполагам, 
че ще искат още повече, но 
кой може да гадае.

 Тя фотографията е вече 
навсякъде. Тя е в техноло-
гията, тя е и медицината, 
тя е и в научните изслед-

ЕДНА АРМЕНСКА  
ФАМИЛИЯ  
ЗАПИСА И  
СЪХРАНИ С  

ЛЮБОВ ПАМЕТТА 
 НА КАЗАНЛЪЧАНИ

Артин Бедрос 
Азинян
(баща)

7.02.1930г.-    . 
 роден в гр. Казанлък,
Фотограф-художник, 

носител на ордени
"Кирил и Методий" 

Iст. и IIст., носител на 
златен медал на FIAP 

"Ниепс, Дагер, Талбот".
Носител на местни, 

национални и между-
народни награди от 

кино фестивали, фото 
изложби и конкурси.
Основател и първи 

художествен ръково-
дител на Кино фото 

клуб "Искра", заслужил 
"Искрист", управител 
на ДП "Фотография" - 
клон Казанлък, член 
на клуба на фотодей-

ците в България.
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вания, навсякъде. Едно 
време, когато учех в учи-
лището в София, научна 
фотографията тя имаше 
няколко измерения. Сега 
в момента има още по-
вече, тя вече има много 
измерения, има 3D, 4D и 
по-високи технологии, с 
които вече можеш да ви-
диш един образ 3-измер-
но, 4-измерно и повече. На 
там отиват нещата!

И да затворим 
разговора: Вашата 
арменска фамилия 
колко години, как, 

по какъв начин, 
разказва историята на 

Казанлък?

Нашата фамилия раз-
казва историята с любов. 
Спомням си, че баща ми 
едно време имаше жела-
ние да направи един ал-
бум „Моят Казанлък“. Така 
си го беше планирал  в гла-
вата, за съжаление, не му 
стигна времето. Да се на-
дявам, живот и здраве, че 
догодина аз ще имам тази 
възможност. Да се надява-
ме!

Един от най-номинираните кадри на фотограф-художни-
кът Бедрос Азинян печели поредна награда от международен 
конкурс в Португалия. За снимката „Кръстопът“ Бедо е номи-
ниран с почетна грамота на FIAP и участва във финалната из-
ложба на конкурса. Снимката, майсторът зад обектива, е на-
правил още през 2005г. Печелила е награди в САЩ, и Европа в 
различни международни конкурси.

Близо 50 уникални 
кадъра от Балканската, 
Междусъюзническата и 
Първа световна войни, 
заснети на стъклени пла-
ки 13х18 см успя да върне 
към нов живот казан-
лъшкият фотограф Бе-
дрос Азинян, който вече 
е готов с книгата-албум 
„Вълшебните стъкла на 
Петър Арнаудов“ и стяга 
документална изложба 
за проследилия трите 
войни армейски фотоко-
респондент.

Работата над плаките от-
нела близо 5 години, защото 
те се оказали силно повре-
дени от пожар в къщата, 
където били съхранявани от 
наследниците на Петър Ар-
наудов (1881-1960).

Томчето съдържа 120 
страници и в него са показа-
ни 240 черно-бели кадъра, 
като 50 от тях проследяват 
пътя на легендарния 23-и 
пехотен шипченски полк.

Известният като казан-
лъшкия Кръстьо Сарафов 
заради участието си в тру-
пата на Матей Икономов 
Петър Арнаудов е заве-
щал на казанлъшкия ис-
торически музей „Искра“ 
собственоръчно подвързан 
албум с 96 снимки от живо-
та на полка, а част от тях ще 
бъдат включени в подготвя-
ната от Азинян изложба в 
средата на май.

Сред спасените за бъде-
щето плаки има една, на 

която чичото на композитора 
Петко Стайнов  Генко - също 
военен фотограф, се е снимал 
с анатомичен скелет и изва-
ден щик.

Бедрос Азинян съжалява, че 
дядо Петър Арнаудов се спо-
минал месеци преди негово-
то раждане и се наложило да 
научава „на час по лъжичка“ 
за него от татко си, бай Артин 
Азинян, който чиракувал във 
фотоателието му през 1945-
1946 година. През войните 
Арнаудов е ползвал специ-
ално пригоден за трудните 
фронтови условия апарат 
„Цайс Икон“ с два обектива, 
а със себе си мъкнел огромен 
куфар, в който пазел плаките.

Арнаудов е запечатал с 
фотоапарата си идването на 
Фердинанд в Казанлък за от-
криването на Царската чешма 
през далечната 1903-а. Сним-
ката била подарена на цар 
Борис Трети след 35 години 
при гостуването му в Града на 
розите с думите:  „Ваше Вели-
чество, на това място правих 
снимки на баща Ви. Те веке 
са готови – ето, заповядайте, 
вземете ги. Вие вече имате 
син, живот и здраве, някога 
като дойде в Казанлък, ще му 
дам пък Вашите снимки.“

Книгата-албум „Вълшебни-
те стъкла…“ вижда бял свят 
със спомоществователството 
на фонд „100 година Първа 
световна война“, автор на 
предговора към нея е дирек-
торът на НПМ „Шипка Бузлу-
джа“ д-р Чавдар Ангелов.

Петър Арнаудов рискува на фрон-
та живота си, за да запечата ми-
говете на героизъм, проявени от 
войните на "23 Пехотен Шипчен-
ски Полк", а сто години по-късно 
Бедрос посвети пет години от жи-
вота си, за да възстанови образи-
те от овъглените фото-плаки 
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ЧЕТВЪРТИ СМЕ В БЪЛГАРИЯ  
ПО ВОЛЕЙБОЛ

ДОСТОЙНО ЗА КАТЕРАЧИТЕ НИ "РОЗИТЕ" 
СА ДЕВЕТИ

ДЕЦА ИГРАЯТ ШАХ

Ученическият тим на Хуманитарната гимназия 
завърши с четвърто място участието си на фина-
лите по волейбол от първенството при девойките 
11-12 клас, провели се в морската столица Варна 
от 9 до 12 май. 

Воденият от преподавателя 
Тошко Узунов състав загуби 
на малкия финал от варнен-
ската Първа Езикова гимна-
зия с 3:1 и за малко да грабне 
медал от ученическата над-
превара.  На полуфиналите 
казанлъшките ученички пад-
наха с 3:2 от разложкото СУ 
„Петър и Иван Каназиреви“, 
които заслужиха сребърните 
медали, а шампионки в уче-
ническите игри са представи-
телките на СУ „Христо Смир-
ненски“ град Банкя.

Хуманитарната ни  гимна-
зия за втора година завършва 
с четвърто място в учени-
ческата надпревара в тази 
възрастова група. По-мла-
дият състав на училището 
– девойките 8-10 клас също 
се класираха за финали, като 
тяхната надпревара започва 
през юни.

Второто казанлъшко учи-

лище с участие във финален 
турнир от 9 до 12 май в Шу-
мен- ППМГ „Никола Обреш-
ков“ приключи ученическите 
игри по баскетбол при юно-
ши 11-12 клас с осмо място. 
В двубоя за 7-8 място ПГТ 

Пловдив се наложи над ППМГ 
от Казанлък със 74:36. Бас-
кетболният отбор при юноши 
11-12 клас на ППМГ „Нанчо 
Попович“ Шумен спечели 
златните медали в тазгодиш-
ното ученическо първенство. 

Втори останаха представите-
лите на град Правец, а трети 
са юношите на Ямбол.

Успех и на останалите учас-
тници от Община Казанлък в 
ученическите надпревари!

Представителите на ка-
занлъшкия клуб „Селт“ 
Иван Бонев и Стоян Пет-
ров представиха достой-
но Казанлък, Общината и 
клуба си в приключилия в 
Грац, Австрия втори кръг 
на Европейската купа по 
спортно катерене за деца, 
юноши и девойки до 19 го-
дини в дисциплината „бо-
улдър“. 

Възпитаниците на Никола 
Недялков премериха сили с 
най-добрите катерачни шко-
ли в света, тъй като в състе-
занието участваха над 300 
представители от 23 държави, 
с традиции в този атрактивен 
и популярен сред младите 
хора спорт.

В групата на юношите до 
15 години от 63 участника 
казанлъчанинът Иван Бонев 
завърши с 38 място, а Стоян 
Петров (юноши до 19 г.) е 
49-и от 54 катерачи.

С нови сили момчетата 
продължават да атакуват при-
зовите места в международ-
ните стартове в края на месец 
май, когато София ще приеме 
следващия кръг от Европей-

ската купа (25-26 май). В това 
състезание ще се включи и 
трети национален състезател 
от казанлъшкия клуб „Селт“ – 
Йоанна Недялкова.

Седмица по-рано, по-мал-
ките катерачи ще запишат 
участие в Национална купа 
– Купа „България“ – „труд-
ност“ и „скорост“ – деца 1-3 
гр. в Стара Загора на 19 май. 
Тук възпитаниците на Ни-
кола Недялков ще бъдат още 

повече, а очакванията са по-
редица от медали във всички 
възрастови групи.

След Празника на розата 
Казанлък ще приеме най-до-
брите състезатели в този 
спорт за традиционната Купа 
„България“ по „трудност“ и 
„скорост“. Състезанието е за 
деца, юноши и девойки на 8 и 
9 юни и ще се проведе на ат-
рактивната катерачна стена 
до Младежкия дом.

Над петдесет училища и 
детски градини от цяла-
та страна изпратиха свои 
представители в  град Доб-
рич на  второто издание на 
държавните индивидуални 
училищни първенства по 
класически шахмат.

Спортната проява  се органи-
зира от БФШ 1928  и ЦСО-ШК 
Енергия 21 и реализира с фи-
нансовата подкрепа на общи-
на град Добрич и БФШ 1928. 
Въпреки сложната обстановка, 
породена от  наследените от 
БФШ горещи проблеми, БФШ 
1928  продължава синхронизи-
рането  на шахматния си ка-
лендар с този на ФИДЕ и ЕШС. 
Програмата на президента на 
ФИДЕ Аркадий Дворкович за 
масово навлизане на шахмата 
в училищата и детските гради-
ни е приоритет и за УС на БФШ 
1928 и МОН. 

Многоетажната централна 
сграда на Висшето училище по 
мениджмънт и туризъм в пър-
вите шест дни на май предло-
жиха максимално добри усло-
вия както за състезаващите се 
близо 100 участника, така и за 
вълнуващите се  придружители 
– родители, треньори,  деятели, 
журналисти и фенове на древ-
ната игра.

С очевидна симпатия към 
събитието Йордан Йорданов, 
кмет на гр. Добрич, д-р Руслан 
Тошев – председател на БФШ 
1928 и доцент Тодор Радев, рек-
тор на Висшето училище, поз-
дравиха присъстващите като 
стартираха непримиримите 
битки по черно белите квадра-
ти. 

На 6 май, празник на Св. Ге-
орги победоносец,  д-р Руслан 
Тошев, председателят на фе-
дерацията, награди персонал-

но победителите  от първо до 
трето място   с  купи, медали 
и красиви дипломи. Присъст-
ващите станаха свидетели на 
неговите силни думи, пре-
късвани от аплодисменти, 
вдъхнали вяра и кураж на 12-те 
държавни шампиони  в дългия 
им път към шахматните виси-
ни. Аргументирано изложение 
за значимостта на проявата и 
бъдещето развитие на българ-
ския шахмат  направи и д-р Ра-
дислав Атанасов, председател 
на комисията „Шах в училище“ 
към БФШ 1928.  Подробности 
за отделните  турнири са пуб-
ликувани  в най-големия евро-
пейски шахматен портал www.
chess-results.com Отлично се 
справи съдийскияг екип, наче-
ло с главния съдия Иван Стой-
нов с помощници Димитър 
Янев и Петранка Драганова.

от учениците на ФМ Петран-
ка Драганова, която усилено 
работи с подрастващите в 
своята шахматна школа.

В категорията Детска гра-
дина победител стана Дани-
ел Русев. Второто място е за 
Християна Кирилова, а трети 
е Александър Гавазов. При 
учениците 1-2 клас първата 
награда грабна Божидар Си-

меонов, следван от Веселин 
Гавазов и Калина Шипкова. 
Шахматистът Симеон Дичев  
оглави групата на третоклас-
ниците и по-големите учени-
ци. Втори се класира Радослав 
Бъцков, а трети е Константин 
Смилов. За втора, поредна 
година Купа ,,Казанлък" беше 
спечелена от Симеон Дичев. 
Призьорите получиха ме-
дали, а на всички деца бяха 
раздадени грамоти от дирек-
торът а ОДК "Св. Иван Рилски" 
Денница Танева.

В началото на май състеза-
телите на Шахматен клуб "Ка-
занлък 21" завоюваха отличия 
и от ,,Добрич 2019 - ДУИП". С 
шампионски титли от репу-
бликанската надпревара се 

1. Организатор 
Община Казанлък ,КЕС 
,,СЕЛТ’’
2.Място на провеждане:
Стената за катерене 
 зад Младежки дом
3. Възрастови групи
момчета и момичета:
1 група – до 7 години
2 група – 8-9 години
3 група – 10-11 години
4 група – 12-13 години
юноши и девойки:
5 група – 14-15 години
6 група – 16-17 години
7 група – 18-19 години
4.Регистрация 

Година на раждане,  трите имена на участника, име на училище 
или детска градина
На  e mail: atk@abv.bg  и тел: 0889626468 
• Програма
17.05.19 г. – петък
08:00 – 08:30 ч.- Регистрация /пред стената  зад Младежки дом/
08:30 -08:45 –Техническа конференция
09:00 –Демонстрация и старт на състезанието
• Забележка: 
Организаторите си запазват  правото на промени при неподхо-
дящи метеорологични условия.
Участниците да са спортно облечени.
На всички участници ще бъдат издадени извинителни бележки.

Футболният клуб на 
Казанлък„Розова до-
лина“ записа успех 
при гостуването си на 
ФК „Свиленград-1921“ 
в 32 кръг на Трeта лига 
– Югоизточна група. 

Момчетата на стар-
ши-треньора Атанас 
Апостолов наказаха до-
макините с 3:0 на ста-
дион „Колодрума“ в 
Свиленград. В герой на 
мача се превърна Пламен 
Колев – Пацо, автор и на 
трите попадения за „Ро-
зова долина“ във второто 
полувреме на срещата. 
Той влезе в игра на мяс-
тото на Венцислав Ива-
нов.

„Хубава и заслужена 
победа, пропуснахме 
още 3-4 гола, а Владислав 
Калайджиев не успя да 
направи по-изразителна 
победата“, коментира иг-
раещият старши-треньор 
на казанлъчани. „До-
волни сме, все пак в два 
мача имаме две победи 
и 8 гола“, допълни Наско 
Апостолов.

С 42 точки казанлъш-
кият тим е девети в таб-
лицата на Югоизток. 12 
са победите, 13 загубите 
и шест равенствата от на-
чалото на сезона.

В следващия кръг (на 
18 май) „Розите“ приемат 
ФК „Черноморец-1919“ 
Бургас. Мачът в събота е 
от 18.00 часа на стадион 
"Севтополис".

МАЛКИТЕ ГРОСМАЙСТОРИ 
ПОЧЕТОХА СВЕТИТЕ БРАТЯ

Една прекрасна иници-
атива на ОДК ,,Св.Ив.Рил-
ски" Казанлък, посветена 
на деня на Св.Св.Кирил и 
Методий 11 май, за вто-
ра поредна година събра 
най-запалените малки 
шахматисти в Общинския 
шахматен клуб "Казанлък 
21". 

В турнира взеха участие 

ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО 
СПОРТНО КАТЕРЕНЕ

Петранка Драганова: 
"Нашата приказка ,,Добрич 

2019 – ДУИП“ има щастлив 
край! Написаха я героите от 
ОУ ,,Георги Кирков“ Георги 
Щерев - държавен шампион 
за момчета до 9 години(!), 
Християна Кирилова от ЦДГ 
,,Здравец“ – държавен шам-
пион в групата момичета до 7 
години(!) и Калина Шипкова 
от СОУ ,,Екз. Антим Първи“ 
– бронзов медалист в група-
та до 9 годишни момичета! 
Всички те са открити от ОДК 
,,Св. Ив. Рилски“!

възпитани-
ци на дет-
ски градини 
и учебни 
заведения, 
като отново 
п р и з о в и т е 
места бяха 
окупирани 
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КАК ИЗКЪПАХМЕ ТРАКИЙКАТА

Талант до ТалантаАлександър Иванов

„Отражения“ на Алек-
сандър Иванов в Музея на 
фотографията

„Все още не мога да раз-
бера защо няколко души се 
разплакаха, докато гледаха 
мои фотографии на краси-
ва българска природа. Може 
би, защото снимките са от-
ражение на заобикалящия 
ни свят, какъвто е – красив 
и противоречив. Всички ние 
живеем в раздвоена душа 
в един раздвоен свят…“, 
казва Александър Иванов в 
уводните думи към албума 
на изложбата си „Отраже-
ния“. Изложбата  е среща  
със средствата на художест-
вената фотография  между 
девствената природна есте-
тика от една страна и визи-
ята на съвременния индус-
триалния пейзаж – от друга. 
Срещата е показателна. 

В експозицията, на руд-
ници и промишлени ка-
риери край Елаците,  Ка-
олиново, „Марица Изток 
– 2“ и сливенското Бинкос,  
контрастират -  есента на 
Рилската гора, зимата на 
прохода Шипка, Черномор-
ските залези, върховете на 
Пирин. Химкомбинатът на 
Димитровград, пожарите 
край Копринка през 2007-а, 
запуснатият паметник на 
Бузлуджа, стоят редом до 
стенописите от Ивановските 
скални манастири, Шипче-
ският манастир, Тракий-
ската гробница край Казан-
лък…

Срещата на фотогра-
фиите от „Отражения“ е и 
среща вътре в самите нас. 
Тя е публична среща, но и 
лична, човешка. По израза 
на самия автор:“Едната ни 
половина е потопена в хаоса 
на ежедневието, тя  в пове-
чето случаи е неуверена и 
объркана от неспособността 
ни да се впишем адекватно 
в обществото и да следваме 
бързопроменящия се свят. 

МАЙСТОРЪТ 
НА СЯНКАТА И 
СВЕТЛИНАТА 
ОТНОВО  
ДОКАЗА СЕБЕ СИ

Другата все още живее с иде-
ализма и първите миризми 
от детството, където светът е 
прекрасен, а щастието – веч-
но и първично наше състоя-
ние“… Виждането на фото-
графиите от „Отражения“, 
според Александър Иванов е 
повод за осъзнаване в ситу-
ация на вътрешен конфликт 
на хармонията на природния 
свят, в който живеем. Идеята 
на изложбата си авторът фор-
мулира като провокация пър-
во към чувствата, после – към 
мисълта и ако това доведе до 
някакво, макар и минимално 
действие, това, според него, 
вече би било началото… Зато-
ва изложбата „Отражения“ на 
Александър Иванов е вик, с 
надеждата той да бъде от ня-
кого чут: „Човече, поспри се 
за миг, погледни в душата си 
и направи така, че светът око-
ло теб да стане такъв, какъвто 
мечтаеш да бъде. Това зависи 
от теб.“       

Изложбата има вече своя-
та лична над десетгодишна 
история.  Премиерата е в Ка-
занлък през есента на 2008-а 
година. Следва представяне 
в софийската зала „Средец“ 
към Министерството на кул-
турата, което поема разпрос-
транението на „Отражения“ в 
своите културни центрове по 
света. Така освен в залите на 
София, Варна, Стара Загора и 
Пловдив, изложбата е пока-
зана още в Хамбург, Бейрут, 
Прага, Бърно, Братислава, 
Париж…

“Това едва ли е моята 
най-хубава изложба, но тя със 
сигурност, е най-успешната“, 
лаконичен е Александър Ива-
нов по повод своите „Отраже-
ния“.   

Изложбата се открива на 
15-и май от 18.00 часа в Му-
зея на фотографията и съвре-
менните визуални изкуства в 
Казанлък и ще продължи до 
29-и май тази година.   

Достойно представяне 
на децата от 5-и до 8-и 
клас на Детската акаде-
мия по програмиране и 
роботика "ИКТ Център" 
на Националното състе-
зание по програмиране и 
ИТ Ит Знайко! Казанлък 
може да се гордее с мал-
ките си, но доказали се 
Програмисти!

Отборът на Детската ака-
демия по програмиране и 
роботика след награждава-
нето на Националното със-
тезание по програмиране 
и ИТ ИтЗнайко! Всички със 
сертификати за отлично 
представяне! И едно пър-

во място за Калоян Янакиев, 
едно второ за Никола Ста-
нев, две трети места за Стоян 
Зланков и Искрен Бакалов! 
Радостни някои и леко раз-
очаровани други, но всички 
мотивирани за нови знания и 
доказването им. С Ани Кади-
ева сме изключително горди 
с нашите деца, класирали се 
и достойно участвали в състе-
занието! Сърдечно им благо-
дарим, както и на родителите 
им за щедрата и решаваща 
подкрепа! Децата са Алексан-
дра, Никола, Стоян, Владо и 
Георги от 5-и клас; Илияна, 
Стоян Златков и Катерина от 
6-и клас; Десимира и Искрен 
от 7-и клас и Калоян от 8-и 
клас! Представиха достойно 
Казанлък! Поздравете ги и 
вие!

КАЗАНЛЪК МОЖЕ ДА СЕ ГОРДЕЕ С  
МАЛКИТЕ СИ, НО ДОКАЗАЛИ СЕ  
ПРОГРАМИСТИ!

Успешно представяне 
Христиана Харалампи-
ева и Адриана Узунова на 
международен конкурс в 
Италия.

С достойното си представя-
не Христиана Харалампиева 
и Адриана Узунова и този път 
прославиха своето училище, 
своята школа, своя град Ка-
занлък и България, като до-
казаха по безспорен начин 
на какво са способни и какво 
могат  възпитаници на г-жа 
Елена Юлиянова – клавирен 
педагог с международно при-
знание.

От 4 до 9 май 2019 година в 
град Катания на о-в Сицилия 
в Италия се проведе Деветия 
Международен музикален 
конкурс „Амигдала” в памет 
на Джузепе Рачити. Право 
да участват в този отговорен 
конкурс получиха 9 – годиш-
ната Христиана Харалампи-
ева и 16 – годишната Адри-
ана Узунова – ученички от 
клавирния клас на г-жа Елена 
Юлиянова при СУ „Екзарх Ан-
тим І” град Казанлък и възпи-
таници на ШИ „Емануил Ма-
нолов” при НЧ „Искра- 1860”, 
които само преди месец с 
блестящото си представяне 
на Международен клавирен 
конкурс „Вивапиано” в София 
спечелиха най-престижните 
награди. 

На настоящия конкурс в 
Италия двете талантливи ка-
занлъшки участнички бяха 
поставени в конкуренция с 
представители на повече от 
15 държави: Италия, Испа-

ния, Корея, Япония, Китай, 
Малта, Русия, Латвия, Арме-
ния и други. Седем членно 
авторитетно жури от прочути 
пианисти от Италия, Вели-
кобритания, Япония и Хонг 
– Конг оценяваше техния та-
лант и изпълнения. 

Въпреки голямата конку-
ренция двете доказали се с 
успехите си на международ-
ните сцени млади пианистки 
завоюваха Първи награди в 
своите възрастови групи. 

В категория „А” – до 10 го-
дини, 9 – годишната Христи-
ана Харалампиева получи 
най – високите оценки и 
спечели максималните 100 
точки, като изпълни блестя-
що конкурсната си програма, 
включваща произведения от 
Й.С.Бах, Александър Текели-
ев и Франсис Пуленк. Своята 
„Абсолютна Първа награда” 
с участието си в заключител-
ния Гала концерт на лауреа-
тите на най – високите отли-
чия Христиана ще получи  на 
тържествената церемония по 
закриване на конкурса на 12 
май 2019 година.

В категория „ Д ” от 17 до 20 
годишна възраст се състезава 
16 – годишната Адриана Узу-
нова, която е най – младата 
изпълнителка в тази група. 
Независимо от този факт на 
възрастовото „неравнопра-
вие” тя се справи със силната 
конкуренция и с отличното  
си изпълнение на трудната 
конкурсна програма от про-
изведения на Й.С. Бах, Фе-
ренц Лист и Валери Гаврилин 
Адриана безспорно завоюва 
Първа награда. 

Освен високите оценки на 
журито двете очарователни, 
изключително артистични 
и талантливи казанлъшки 
пианистки получиха възтор-
жените аплодисменти и поз-
дравления на многобройната 
публика в концертната зала.

ТАЗИ ЖЕНА, ТЕЗИ ДЕЦА, 
ТЕ УМОРА НЯМАТ

Школата на

Юлиянова

И как се 

заиграхме с една 

жена и една 

стълба
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ОСПОРВАН ФИНАЛ НА  
"МЛАДИТЕ ЛИДЕРИ"

С минимални разлики в 
Младежкия дом днес бяха 
отличени трите най-добри 
отбора във финалния кръг 
на надпреварата на Общи-
на Казанлък „Младите ли-
дери на Казанлък 2019“.

 Победителите във втория, 
последен кръг са 11-окласни-
ците на:  СУ„Екзарх Антим I“ 
със 79 точки, с 2 точки разлика 
ПХГ„Свети Свети Кирил и Ме-
тодий“ са втори със 77 точки и 
ППМГ“Никола Обрешков“ със 
72 точки се наредиха на трето 
място. Според организатори-
те, най-добрите резултати са 
постигнати, „Въпреки стра-
хотното представяне на всич-
ки участници“.

Всички участници поздра-
ви кметът на община Казан-
лък Галина Стоянова, която 
връчи и сертификатите за 
лидерство. Тя благодари на 
момичетата и момчетата, от-
кликнали на инициативата, 
предвид натоварената про-
грама за изпити и олимпиади: 
„Благодаря Ви за отделеното 

лично време за състезания-
та! За мен, като Кмет, това 
означава много! Означава, че 
имате отношение първо към 
себе си, като към хора, които 
искат да израстват, да се зани-
мават с нещо различно, извън 
класните си задължения.“, 
каза Кметът на Казанлък към 
младите. „Означава, че ли-
дерството е нещо, към което 
се стремите, защото целта на 
игрите беше да се отличат ли-
дерите и в същото време, да 
можете да работите заедно.“, 
отбеляза тя и подчерта, че „ 
Лидерът се откроява, когато 
работи за общото и когато 
всички го признават за та-
къв.“. Тя пожела на ученици-
те да бъдат лидери на добри 
каузи, да се възползват от 
предимството на своето по-
коление да могат да пътуват и 
да се образоват навсякъде по 
света, а после: „Да се върнете 
в тоя хубав град и да го напра-
вите такъв, в какъвто искате 
да живеете!“.

Второто издание на "Мла-
дите лидери на Казанлък" 

премина под формата на раз-
нообразни игри между отбо-
ри от 11-те класове на всяко 
казанлъшко училище, в кои-
то те демонстрираха своите 
умения по Креативност, Ло-
гика, Лидерство, Комуника-
тивност, способност за взе-
мане на бързи и адекватни 
решения, съобразителност 
и лидерски качества. Пре-
живяванията, преодолените 
предизвикателства за общата 
цел сближиха участниците и 
ги научиха да работят по-ус-
пешно заедно, като един 
екип. Резултатите проследа-
ваше в рамките на три дни 
през месец април професи-
онален екип от психолози, 
педагогически съветници и 
социални работници. 

Специалните награди, кои-
то ще връчи Кметът на общи-
на Казанлък на големия по-
бедител и всички участници 
остават изненада до 24 май - 
Денят на българската просве-
та и култура и на славянската 
писменост.

Интервю с председа-
теля на Младежки об-
щински съвет Казанлък 
- Христиан Трошанов

Представете се. Как се 
става млад лидер? Какво 

е да си председател на 
Младежки общински 

съвет- МОС?   
Как Ви избраха?

Аз съм ученик в 11-ти клас 
на Природо – математиче-
ската гимназия „Никола Об-
решков“. Като бивш член на 
Младежкия общински съвет 
подадох заявление за втори 
мандат. Приеха кандидату-
рата ми. На тържествената 
сесия, която се проведе пре-
ди празниците, имаше кан-
дидатури, които бяха тайни, 
и всеки един от членовете 
пускаше своя глас в кутия за 
предложените кандидати. 
След това имената на всич-
ки кандидати бяха обявени. 
Представихме се, след което 
имаше явно гласуване и аз 
спечелих.

Като председател на МОС 
отговорността е много голя-
ма, защото ние представяме 
младите хора от нашия град 
пред туристи, пред делега-
ции, които идват, на мла-
дежки срещи. Ние сме тези 
хора, с които се прави асо-
циация, когато се говори за 
младите хора на Казанлък.

Какъв е съставът на 
МОС?  

Кой членува в него?
Ние сме 25 човека  – пре-

димно ученици и един мла-
деж, който работи в кул-
турен институт в града и е 
студент.

предложения и препоръки 
за града. Организирахме и 
състезанието „Стратегът“, 
като подобие на „Младият 
кмет“ в Стара Загора. Ние 
работим по приоритетите 
за младежта на Общината и 
можем да се отклоняваме от 
тях, въпреки че те са всеоб-
хватни. Водим се по кален-
дара за младежки дейности 
на Общината.

Мислиш ли, че млади 
хора от града имат 

достатъчно културни 
ангажименти и поле за 

изява?
Макар и малък Казанлък 

е конкурент на по-големите 
градове и младите имат 
поле за изява,  имат какво да 
покажат от себе си. Въпро-
сът е, че и ние като МОС, не 
можем да ги информираме 
достатъчно за всички дей-
ности и начини, по които те 
могат да се изявят. Може би 
стигаме до определена гру-
па млади хора в лицето на 
учениците от града, но това 
не е вярно. Младежите са от 
15 до 29 годишна възраст и 
някак си ни куца комуника-
цията с младите хора след 
завършване на гимназия до 
29 години, а и по-нагоре, за-
щото да си младеж е въпрос 
на лично усещане и дух. 
Искаме да се коригираме в 
тази насока, да може да дос-
тига до тях повече инфор-
мация по различни начини, 
например чрез социалните 
мрежи, реклами, барабан-
чик на центъра – неща, кои-
то ще им привлекат внима-
нието.

НИЕ СМЕ ТЕЗИ ХОРА, С КОИТО СЕ ПРАВИ 
АСОЦИАЦИЯ, КОГАТО СЕ ГОВОРИ ЗА  
МЛАДИТЕ В КАЗАНЛЪК

С какви дейности се 
занимавате?

В началото, когато е съз-
даван, неговата функция е 
била като консултативно 
звено към Кмета на Общи-
ната по въпросите на младе-
жите от Общината, но това е 
само част от функциите ни. 
Занимаваме се с организи-
рането на различни събития 
и семенари за младежите. 
Тази година организирах-
ме кампания под наслов 
„Младежкото мнение има 
значение“, чиято цел бе 
младежите да дадат своите 

От монтирането й до 
сега фигурата на тракий-
ската принцеса, израбо-
тена от бял мек камък, не 
е била почиствана. Това е 
първата инициатива на 
новия Младежки Общин-
ски Съвет към Общината.

Ученици, членове на 
МОС, почистиха в неделя 
емблемаичната за Казанлък 
скулптура “Тракийката” на 
Доко Доков, която вече вли-
зо 4 десетилетия централ-
ния градски площад “Севто-
полис”.

От монтирането й до сега 
фигурата на тракийската 
принцеса, изработена от 
бял мек камък, не е била 
почиствана. Единствената 
намеса е била през 2005 г., 
когато са били изработени 
наново обеците и едната 
ръка, унищожени преди вре-
ме от неизвестни вандали.

КАК 
ИЗКЪПАХМЕ 
ТРАКИЙКАТА

Община Казанлък е 
единствен носител на 
правата по организира-
не на конкурса „Царица 
Роза“.

Призоваваме казанлъчани 
да проявят съпричастност 
към куража на абитури-
ентките от Града на розите 
и техните семейства да се 
впуснат в една от най-въл-
нуващите надпревари в 
техния живот „Пътят към 
короната“ и да не участват 
в нерегламентирани класа-
ции! Призивът е по повод 
появилите се поредни опити 
в интернет пространството 
момичетата, кандидатки за 
короната на Царица Роза да 
бъдат предмет на нерегла-
ментирани игри. Община 
Казанлък категорично се 
разграничава от подобни 
вредни инициативи, които 
внасят тревога в момичета-
та и техните семейства!

Община Казанлък е един-
ствен организатор на един 
от най-старите конкурси за 
красота в България, един-
ствен носител на правата по 
организиране и провеждане 
на конкурса „Царица Роза“. 
Всички действия по повод 

Преслава 
Желева

Божидара 
Богашева

Севдалина 
Славчева

Мария 
Папазова

Вероника 
Кънева

Мая  
Димитрова

Анжела 
Симеонова

Кристияна 
Митева

Симона 
Стоянова

Анна-Мария 
 Танева

Ивона 
Бонева

Деница  
Господинова

Стефани  
Димитрова

Рамона  
Кирилова

Натали  
Първанова

Стела  
Владева

Николета 
Янева

Дария 
Ганева

ЕДНА ОТ 
ТЯХ ЩЕ Е

Днес е денят!

17 май
19:00 часа

неговото провеждане от 
физическо или юридиче-
ско лице, неоторизирани 
за това, се считат за на-
рушаване на авторските 
права и ще им бъде търсе-
на отговорност пред ком-
петентния съд. Подобни 
практики възприемаме 
като опит за злоупотреба 
с огромния труд, отговор-
ност и творчество, влагани 
всяка година в празнична-
та програма за радост на 
всички участници, жите-
ли и многобройни гости 
на Казанлък по време на 
Фестивала на розата.

За да не позволим опо-
рочаване на чистата по-
чит на местните хора към 
красотата на Долината на 
розите и на тракийските 
царе, чиито символ е Ца-
рица Роза призоваваме 
всички с разум и сърце 
да се придържат към ут-
върдения дългогодишен 
регламент за провежда-
не на конкурса! Следете 
събитията по програма-
та „Пътят към короната“ 
през сайта на Общината 
www.kazanlak.bg и  фей-
сбук профила „Община 
Казанлък“.


