7%
Цена 0.60 лв.

ГЕРБ ЗАКОВА БСП
ПРЕДНИНА В КАЗАНЛЪК

Вестникът на 10 поколения казанлъчани
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Основан на 1 юни 1924 г. от Петър Топузов и е най-дългогодишното периодично издание в България
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КОЙ КЪДЕ С КОЛКО И ЗА КОГО
Е В ЕВРОСЪЮЗА
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и
демократите в Европейския
парламент
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
ALDE&R - Група на Алианса
на либералите и демократите
за Европа + Renaissance + USR
PLUS
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна
група на Европейската обединена левица - Северна зелена
левица
Зелените/ECA - Група на
Зелените/Европейски свободен алианс
ЕСПД - Група „Европа на
свободата и пряката демокрация“
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“

NI - Независими членове
Други членове - Новоизбрани членове, които не
принадлежат към политическа група на Парламента
с изтичащ мандат
От 2009 г. насам, съгласно
Правилника за дейността
на Парламента, всяка политическа група се състои
от най-малко 25 членове,
избрани в най-малко седем
държави членки.
Съставът на Европейския
парламент въз основа на
наличните предварителни
или окончателни национални резултати, публикувани след завършване
на гласуването във всички
държави членки въз основа
на структурата на Парламента в края на изтеклия
мандат.

Казанлъшките общинари се
изпокараха следизборно

ТЕ ОКУПИРАХА

ЦЕНТЪРА НА КАЗАНЛЪК
В три последователни
дни - 31.05 – 02.06. 2019
г. /петък, събота, неделя/
казанлъчани и гости на
Фестивала на розата ще
могат да се наслаждават
на народни танци и изпълнения от всички краища на света.

Международният фолклорен фестивал е престижно събитие, част от
програмата на ежегодния
Фестивал на розата, организиран от Община Казанлък. МФФ е с дългогодишна
история, в който през годините са участвали групи от
всички краища на Европа
и света. След кратко прекъсване, през 2013 година,
провеждането на фестивала е възобновено от Кмета
на Община Казанлък– г-жа
Галина Стоянова.
Тази година във фестивала ще участват ансамбли от
побратимените на Казанлък градове – Кацаго Сан
Мартино, Италия; Дзинан,
Китай; Димотика, Гърция;
Кочани, Македония; Толиати,Русия и Блида, Алжир.
За първи път във фестивалната програма ще вземат
участие представители на

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

Стеенокерзел, Белгия.
Участниците във фестивала ще играят на централния площад и ще дефилират по улиците на града,
като показват изкуството
си. За финал ще се включат
в празничното карнавално
шествие.
На 31 май от 17:00 часа
съставите от фестивала ще
дефилират по централните
улици на града, а в 17:30
на площад “Севтополис”
ще бъде официалното откриване на фестивала и
стартът на концертната
програма.
В съботния ден фестивалното дефиле ще тръгне
в 17.00 часа от парк “Розариум”, следва концерт на
площад “Севтополис”.
Закриването на фестивала ще се състои в неделя, 2
юни от 9.30 часа сутринта,
отново на площада.
“Международният фолклорен фестивал е един
прекрасен повод да срещнем приятели, да им разкажем за омайната роза и за
безценното розово масло,
да им покажем Долината,
но и да научим повече за
техните традиции и обичаи, за техните празници и

КУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
В ЦЯЛАТА СТРАНА

фолклор. Това е и повод за
изграждане на приятелства
и контакти, които продължават напред в годините
и сближават нашия град с
побратимените градове от
цял свят. Истински мост
между културите и хората!”- казва директорът на
Общинска библиотека “Искра”, Анна Кожухарова.
“Благодаря на неуморния екип на Общинска
библиотека “Искра”, организатор още от февруари
месец, отговарящ за логистиката, съпровождането на
формациите и цялостното
протичане на фестивалната програма”- допълва тя.

Мария ЦОНЕВА:

ГЕРБ ОТНОВО
ПОКАЗАХМЕ
УСТОЙЧИВОСТ

Проведохме
позитивна кампания и резултатите са налице. за пореден
път доказахме,
че сме достойни да ръковоКъм стр. 4
дим.

Винаги вкусна и разнообразна
храна от нашата топла витрина.

ЧЕСТИТА
ВИ ПИРОВА
ПОБЕДА.

И ако не можете
да си направител
изводите от цялата кампания и
от европейските
избори и ниската
избирателна активност, ние си ги
правим. Към стр. 4

КОГАТО БЪЛГАРИНЪТ КАЗА "ДА"
Бойко БОРИСОВ:
Към стр. 5

ПОИСКАХ ПРОШКА,
ПОЛУЧИХ Я И ПАРТИЯТА
НЯМА ДА БЪДЕ СЪЩАТА
СЕЛД ИЗБОРИТЕ
0898 689 699
0898 689 686
0898 590 545
morisg@mail.bg

0899 80 30 83

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

Корнелия НИНОВА:

Към стр. 5

ПРИЗНАВАМ
ЗАГУБАТА,
НО НИЕ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ
И ОЧАКВАМЕ МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

Негово Високопреосвещенство,
Митрополит Киприан
Старозагорски

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

КУПУВА

Пламен КАРАДЖОВ:

НОВИЯТ ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА КАЗАНЛЪК
Към стр. 4
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Общество

СБОГОМ, ПРИЯТЕЛЮ!

ХРИСТИЯНСКИ ХРАМА ЩЕ БЪДАТ
ФИНАНСИРАНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ
“ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ”
преведени по сметките на
църковните настоятелства
и предстои да започнат ремонтни дейности. Става въпрос за храм „ Рождество на
Пресвета Богородица” в село
Дунавци, храм „ Св. Вмчн. Георги” и черквата „ Св. Параскева” в село Енина.

За трите храма, получили
финансиране от Дирекция „
Вероизповедания”, са представени проекти. Те са одобрени от Епархийския съвет
и съответно от Митрополията.
Старозагорският митрополит Киприан изрази своята
голяма благодарност на Дирекция „ Вероизповедания”
и на министър – председателя Бойко Борисов, без чи-

ето разрешение няма как да
стане отпускането на тези
средства, както и на кмета
на община Казанлък Галина Стоянова за нейната настойчивост: „ Кметът Галина Стоянова с много сърце
и любов вършеше всичко,
това, което се случва както
в обществено, така и в църковно значение. Благодарим на госпожа Стоянова за
тази любов, която има към
православната църква и към
храмовете, които се намират
на територията на община
Казанлък.”

е Цанко Бурназов. Най-тежко е състоянието на Мехмед
Сечкин-25 на сто. На този етап
пострадалите не се нуждаят от
кръв или кръвна плазма, през
следващите два-три дни ще
станело ясно колко дълго ще
продължи лечението им.
Взривът избухна в сушилния цех, където при 300-градусова температура се подготвя изходният материал
от ситно смлeни дървесни
частици за направата на пло-

скостите. Огънят е обгорил
основно лицата на трима от
общо шестимата работници
на смяна, гасенето продължи с
два противопожарни автомобила около час. Унищожени са
били около 200 кв м от помещението. От прокуратурата в
Казанлък са образували досъдебно производство за трудова злополука с нанесени средни телесни повреди на повече
от един човек.
От ръководството на фабриката, която има 50-годишна
история, а от 2000-та година
е закупена от турския холдинг
„Касамону“ съобщиха ден след
злополуката, че случилото се е
в резултат на съвкупност от
много обстоятелства. И тримата ранени са дългогодишни
работници, Гудев и Сечкин
били началници на смени, а
Бурназов е оператор на една

от машините. От дружеството поемат всички разходи за
лечението, 15 от служителите
в понеделник са дарили кръв
за нуждите на МБАЛ „Свети
Георги. Всички работници
са застраховани за трудови
злополуки, допълниха още от
мениджмънта на фабриката.
От инспекцията по охрана на
труда в Стара Загора казаха,
че продължават работата по
изясняване на обстоятелствата, тъй като в неделя инспекторите не са успели да влязат
в наводненото помещение.
От неделя по обяд фабриката,
където работят 350 души по
трудови договори е спряна
и технологичните линии не е
работят.

Става въпрос за храм „ Рождество на Пресвета
Богородица” в село Дунавци, храм „ Св. Вмчн. Георги” и черквата „ Св. Параскева” в село Енина.

Три храма на територията
на община Казанлък получиха финансиране от Дирекция
„ Вероизповеданя”. Негово
Високопреосвещенство Старозагорският Митрополит
Киприан поясни, че общо за
трите храма са отпуснати 30
хиляди лева, които вече са

АВАРИЯ В КАСТАМОНУ ПРАТИ ТРИМА В
СПЕШНОТО

Tримата работници от
фабриката за дървесни
плоскости в Горно Сахране,
които обгоряха в неделя,
остават в шокова зала. Състоянието им обаче е стабилно, съобщи шефът на
клиниката по изгаряния
при МБАЛ „Свети Георги“ в
Пловдив доц. Елеан Зънзов.
Той уточни, че 60-годишният Стефан Гудев е с 10-процентови изгаряния по лицето,
с 21-процента по цялото тяло

РУМЕН ОТЛЕТЯ
НАИСТИНА
При нелеп инцидент загина основателят на делтапланеризма в България
Румен Иванов.

Един от най-добрите и
дългогодишни
инструктори за въздушни полети,
63-годишният казанлъчанин Румен Иванов стана
деветата жертва на страстта за летене в България от
началото на годината, след
като конструираният от
него мотоделтапланер се
заби в дърво при пръскане
над овощна градина в землището на село Юлиево.
Инцидентът е станал около
8,30 часа днес, край Мъглиж,
при неизяснени обстоятелства. Тепърва ще се търсят
причините, но най-малко вероятната е човешката грешка,
уточни Христо Христов, и.д.
ръководител на специализираното звено за разследване
на авиационни събития при
министерството на транспорта.
Машината, с която е летял
Иванов не е вписана в националния регистър. Тя е била

пригодена за изпълнение
на агрохимически дейности, лично той е бил неин
разработчик и познавал
всеки сантиметър от крилото и всяко болтче от двигателя. Тъй като катастрофиралият ултралек уред
не е вписан в гражданския
регистър
разследването
нямало да се води от експертите на транспортното
ведомство.
Румен Иванов е сред
първите, които у нас са си
извадили бревет, той е пълноправен инструктор, има
хиляди летателни часове
не само у нас, а и в чужбина, припомнят колегите му,
които не могат да повярват
че точно на него се е случила трагедията.
Кариерата му започва още през 80-те години
на ХХ в, когато е бил инструктор при някогашното
ДОСО.

ПО СТЪРГАЛОТО

КОГАТО ОСВЕН СЪТРУДНИЦИ ИМАХМЕ И
ИСТИНСКИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Диана РАМНАЛИЕВА
Съвременнико!
Разгръщането на тази
безспорно
необичайна
книжка ще те върне към
един свят, който може би
не познаваш – 20-те, 30-те
и 40-те години на миналия вече двадесети век.
По силата на времето,
сред нас остават все по-малко живи свидетели на тарапаната из „Безистена“, по
Чаршията към пазара, по
любимата „Обущарска улица“, разходките с разкошни
шапки и „бастони“ по „Стъргалото“, както нашенците
наричат пътя към любимата за почивки Кайнарджа.
Безумните
експерименти
през последните 60 години
заличиха духа на ул.“Княжевска“ – днес „Батенберг“.
Традицията пазят самотно
скритата зад „Универмага“
достолепна Папазова къща,
порутената „Вила Роз“ до Полицията, „Комендантството“,
Шипковата къща, читалище
„Искра“…
Те намигват с насмешка на
всеки самонадеян младеж,
който няма време да се замисли, че не от вчера сме тук.
Не е от вчера и любимият
на Казанлък Вестник „Искра“,
който през 2019 година отбелязва своята 95-годишнина.
Основан от неуморимия

народен
будител
Петър
Топузов, „вестникът на казанлъчани“, както през годините стана известен нашият
седмичник, пулсира в едно
със сърцето на Казанлък, разпръскващо във всички посоки множеството, забързано
по „Царския“ площад, който
днес носи името „Севтополис“.
Вестник „Искра“ е животът
какъвто е:
Хроника на събитията, стожер на духа и традицията,
посланик на нови идеи, място да дебати.
Възникнал като независимо издание, после – дейност
към читалище „Искра“, сега
общинско търговско дружество, вестник „Искра“ повече
от всякога живее и изпълнява мисията си на обществена медия, благодарение на
85-годишното доверие на
своите рекламодатели.
Техният предприемачески
дух, находчивост и смелост
заслужават нашето уважение.
Изданието, което ще видиш,
е поклон пред пионерите на
бизнеса в Казанлък и техните
последователи.
Голямата българска фамилия предприемачи Стайнови, банкерите от „Популярна
банка“, фабрикантите Пискюлеви, са сред редовните
рекламодатели на „Искра“
още от самото начало на
вестника през 1924 г.
Както се вижда от страниците на вестника, заедно с
фабричното производство /
през 1924 г. „Арсенал“ стъпва в Казанлък/, по това време продължава и мащабното

речеви и графични похвати, изпълнени прецизно със
сложната технология на високия печат.
Вестник „Искра“ е животът какъвто е:
От сборника, който уж на
Хроника на събитията, стожер на духа и традиция- шега нарекохме „джобно помагало за днешни рекламота, посланик на нови идеи, място да дебати.
датели“, наистина може да
развитие на местното зана- най-малка намеса в разме- се научи много. Още повече
ятчийство, пръснало безброй рите на каретата, говори и за – днес, когато много запад„дюгени“ по градския цен- битовите нагласи на местния ни компании с традиции все
българин.
тър.
по-често рекламират продукОказва се например, че цията си с първите си позабПубликувани в „По Стъргалото“ върху 85 листа повече страстта към „марковите из- равени реклами, именно за
от 260 рекламни карета дават делия и индустрията за кра- да докажат, че доверието към
точна информация за разви- сота не е от вчера – реклами- тях „не е от вчера“.
тието на Казанлък и околия- рат се „дрехарници“, „салони
Вежливият на повечето
та. От тях научаваме, че пър- за разхубавяване“ и – разби- места език на рекламата извата сладкарница в града е ра се – пудрата „Маркита“, дава вече рядко срещаното у
от 1888 г., че още през 1930 г. която „с нищо не отстъпва на нас уважение към клиентелатук се произвежда „изкуствен първокачествените парижки та и зачитане пълното право
лед“ и казанлъчани са носи- пудри“…
на потребителя. В рекламниОт обявите разбираме, че те текстове се среща по-често
ли маркови очила „Цайс“, че
през същата година България преди 80 години казанлъча- откровената грижа за здрапродава автомобилни гуми ни са си доставяли литера- вето и удобството на хората
собствено производство, че тура и периодични издания отколкото
манипулацията
именно тогава става моден от столицата и чужбина , че с търговска цел. Реклами –
„Балатума – най-модерния, десетки наши лекари, зъбо- „Рушителки на морала“ се
най-изящния и прочие…“
лекари, юристи, икономисти, прокрадват рядко и по-скоро
Този сборник очертава ду- инженери, „свършили“ обра- игриво, най-вече във филмохът на времето
зованието си в чужбина, са вите реклами – като тази на
От 1924-та до 1944-та. В се завръщали в родния град, „Голата жена“ – „голям филм
него ясно изпъкват общест- за да прокарват духа на „Ев- с художествена изработка“…
вените настроения, дори ропата“, че много от тях „се През 1927 година дори хотел
политиката през годините, / преместват“ да работят в Со- „Сплендид“ е „строго фаминапример с наближаването фия, където са изключително лиярен!“.
на Втората световна война търсени като специалисти,
За разлика от днес, агрена страниците на „Искра“ се но продължават да работят сията като форма на реклаводи истинска рекламна бит- и за Казанлък. Тези и дру- мата се използва единствено
ка между европейските про- ги факти дават категорични спрямо опасните вредители
изводители на радиоапарати доказателства за наличието – „отвратителните“ дървени– по-късно основният източ- на сериозна местна интели- ци, мишки и бълхи…
ник на новини от фронта; генция, морал – достоен за
Езикът е езика на своето
свидетелство на времето е и уважение, стремеж към про- време
залепването на таксови мар- света, култура и зачитане
причудлив за днешните
ки върху рекламите в края на на традициите – ценности, ни сетива, с много заемки от
тридесетте и началото на че- които за казанлъчани и днес турски – очарователен дух на
претендират. В годините, ко- провинция, с щипка препратиридесетте години/.
Прочитането на реклам- гато вестникарската реклама вен по софийски европейски
ните текстове, които помест- е монопол в бранша, на стра- привкус.
ваме в сборника без коре- ниците на „Искра“ се срещат
Именно езикът от първикции в текста и с възможно изключително разнообразни те години на 85-годишната

днес „Искра“ – една препратка към Чудомировите
нашенци, бе поводът за реализацията на идеята „По
Стъргалото“. За нейното
осъществяване искрено благодаря на целия екип, който
не е пресилено, да се нарече
творчески.
Всеотдайната помощ на
отдел „Краезнание“ при Общинска библиотека „Искра“,
чиито специалисти издириха и систематизираха повече
от 600 рекламни обяви, реклами и съобщения, направиха изданието възможно.
Първоначалният набор от
информация претърпя три
етапа на селекция от екипа
на съставителя, редактора и
консултанта.
Структурата на „По Стъргалото“, идеите за разделите,
художественото оформление
и предпечатът, са изцяло на
редакционния екип на вестник „Искра“ с издател „Казанлъшка Искра“ ЕООД – Казанлък
Благодаря!
Пожелавам
увлекателни
часове с „По Стъргалото“!

Мария ЦОНЕВА

Казанлък

ГЕРБ ОТНОВО
ПОКАЗАХМЕ
УСТОЙЧИВОСТ
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КОГАТО РОЗИТЕ ТАНЦУВАХА, А ЦВЕТЯТА
СЕ УСМИХВАХА НА КАЗАНЛЪЧАНИ
С много емоции преминаха изборите за членове
на Европейския парламент
от България. Емоции, които нагнетиха предизборната обстановка, поради
негативната и зловредна
политика на БСП на национално и местно ниво.
Съсредоточена върху лъжи,
доноси, компромати, фалшиви новини, призиви за
оставка на Правителството,
кампанията целеше да отблъсне избирателите от управляващата партия и да донесе
дивиденти на нейните кандидати. Но, това не се случи.
Точно обратното, ГЕРБ отново показахме устойчивост
и последователност в своето
поведение. Проведохме позитивна кампания и резултатите са налице. ГЕРБ спечелихме за пореден път на избори и
за пореден път доказахме, че
сме достойни да ръководим .
А вредите, които вие, колеги
от БСП, искахте да нанесете
на ГЕРБ с действията си, са
нищожни в сравнение с това,
което си причинихте сами на
себе си.
Нещо повече. Видно от
пресконференцията на водачът ви Корнелия Нинова,
стана ясно, че предсрочни избори ще има, но те ще бъдат
в БСП.
И днес разединени, неподкрепени от народа, лутащи се,
БСП все повече губите доверие и изпадате от политическата сцена.
За разлика от вас, ние от
ГЕРБ, на опонентите си не отговаряме с лъжи и фалшиви

новини, а показваме нагледно какво сме свършили. Защото ГЕРБ работим за хората
и те, оказа се, ни чуват.
ГЕРБ показа морал, след
като се освободи от хора,
които бяха набедени, без доказателства. Лиши се от честни и достойни лица, от професионалисти - нещо, което
БСП никога не е правила и
няма силите и смелостта да
направи. Ето това е голямата
разлика между управляващи
и опозиция и това е разковничето на успеха на политическа партия ГЕРБ.
Знаем, че нашите депутати в Европейския парламент
ще продължат да защитават
интересите на България и
българския народ, както досега.
Години наред показваме
на БСП как се прави политика - чрез работа за хората.
Не е срамно да признаеш,
че не можеш. Срамно е да лъжеш избирателите си в очите, че тяхното бъдеще, че те
самите са ти най-важни. Ако
за вас от БСП хората от Община Казанлък бяха важни,
нямаше толкова години да
се мъчите да възпрепятствате развитието и. Но въпреки
вас, въпреки негативизма ви
се справяме и Казанлък успява да върви напред. Ще кажете: „Не е вярно!“
Каквото и да кажете, госпожи и господа от БСП, вече
няма значение. Хората чуха
нас. Народът се довери на
нас. Избра и гласува за нас.
За ГЕРБ!

Пламен КАРАДЖОВ

ЧЕСТИТА ВИ
ПИРОВА ПОБЕДА
Не знам каква е негативната кампания, която е водила БСП. В крайна сметка, в
България много хора търсят
истината и справедливостта.
Истината е, че не само ГЕРБ
отврати народа и избирателя, но и цялата политическа
класа. И ако не можете да си
направител изводите от цялата кампания и от европейските избори и ниската избирателна активност, ние си ги
правим. Честита ви Пирова
победа. Особено в община
Казанлък. Всички знаем как и
по какъв начин се постигнаха
точно тези резултати. Но не
се самозабравяйте, все пак
сме тук, за да работим за бла-

гото на община Казанлък.
Евроизборите и евродепутатите нека се опитват да защитават националните интереси. Това им пожелавам
на всичките. Все пак сме тук
не само да задаваме въпроси
като личностни, не знам няяякооога да не ми зададете
въпрос и за счетоводната ми
работа, но все пак тук сме
общински съветници. Читалища, лични въпроси, личностни нападки, това беше
вашата кампания. Жалко,
че не можахме да предизвикаме народа да гласува, а
гласуваха най – много едни
секции по селата. Да, с 800
гласа, всички знаем как.

,,Цветята ми се усмихват‘‘ e мотото на изложбата в рамките на Фестивал на розата 2019, която
бе открита снощи в Културно-информационния
център на ул. ,,Искра‘‘№4.

розите по покана на Община
Казанлък. Връзката на Георги
Динев с Града на розите е силна, защото той е възпитаник
на Художествената гимназия
„Дечко Узунов“.
Изложбата откри неговият приятел от ученическите
години, директорът на Художествена галерия – Казанлък
Христо Генев. Поколение художници, които творят „многопластово“ и творбите им
„задават въпроси“.
Ценителите могат да разгледат ,,Цветята ми се усмихват‘‘
до средата на месец юни.

14 платна живопис на Георги Динев и 13 пластики на
скулптора Добрин Вътев, ученик на Динев и негов колега,
пренасят зрителите във вълшебния свят от багри, форми и силуети на „усмихнати
цветя“. Изявените творци от
Бургас гостуват в Долината на

НЕЛИ ПЕТКОВА И ГЪМЗАТА СЪЩО СА ЧАСТ
ОТ ПРОГРАМАТА НА ПРАЗНИКА НА РОЗАТА
Още вчера меломаните посрещнаха рапърите
Криско и Монти от Ice
Cream.
„Казанлък Мези“ ще
продължи до 2 юни, включително, на стадион Севтополис в Казанлък, като част
от 116-тите Празници на
розата. Световни красавици,участвали на престижния конкурс „Miss Globul“
ще посетят Долината на
розите и на тракийските
царе като гости на поредното издание на фестивала
“Мези”. Лично моделъти
водеща Гери Дончева ще
бъде гид на екзотичните
дами от Хонг Конг, Хаити и
Узбекистан. Тяхната визита у нас е с благородна цел,
свързана с подпомагането
на домове за възрастни
хора. VIP дамите ще имат
възможността лично да се

запознаят с традициите и
историята на българската
маслодайна роза, но и да се
забавляват с балканската
скара и хубавата музика на
“Казанлък Мези”.
Тази вечер сцената ще нажежи очарователната Нели
Петкова, в компанията на
Енчев и Мариета, които
също ще подгреят настроението на публиката с хитови парчета. На 1 юни от
21,00 ч. ще свирятГъмзата и
оркестър Виво Монтана, а в
последния ден на фестивала
посетителите на „Казанлък
Мези“ ще бъдат поздравени
в 21,30 ч.от сръбската емблема Бобан Здравкович и
гръцкият му колега Аристос
Константину с бенд и много
бузукита .
Част от четиридневните
забавления ще бъде и пеещата готвачка Камелия Воче. Тя

също ще готви на място, редом до балканските си колеги, специалисти по скарата и
гръцката кухня. Гласовитата
дама няма да пропусне и да
изпълни на живо, популярни английски и италиански
песни. През уикенда организаторите са предвидили
обедни фолклорни концерти
на народни изпълнители,
печелили първи награди на
“Пирин фолк” и солисти на
ансамбъл “Филип Кутев”.
Извън музикалната програма, “Казанлък Мези” ще
представи на своите гости пътуващото читалище
“Бащино огнище”, което
представя изложба на тема
„Българска сватба“. Друга атракция ще бъде изложението
“Различната България”, гостувало вече във Вашингтон,
Лондон, Брюксел, Милано
и други световни дестина-

ции. На тази изложба ще
бъдат показани различни артефакти свързани с
българската история: револверът на Васил Левски,
автентични носии и битови предмети от всички
фолклорни области у нас.
Част от програмата ще са
и т.нар. „хайдушки игри“.
Те ще забавляват малки и
големи през всеки един от
дните на събитието. Организаторите са подготвили
и любопитни ситуации с
играта “Познавам ли моята
България?”, а освен нея – и
огромен лунапарк с всевъзможни атракции от блъскащи колички до брейк денс.
Алеята на занаятчиите ще
демонстрира за посетителите на „Казанлък Мези“
майсторските техники в
грънчарството, кожарството и ножарството.
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Почетните

ПРАВОСЛАВИЕТО НЕ Е РЕЛИГИЯ,
А НАЧИН
НА ЖИВОТ
С благодарност за любезното съдействие на колегата Христо Христов, който ни припомни думите на
Владиката, изречени пред
в.“Монитор“ на 18 февруари 2019г.

ма – мъж и жена, които Бог
е събрал и съчетал. И никой
няма право да ги разлъчва, да
се отрича от това. Какво означава това 1 и 2?!

- Имат се предвид
хомосексуални двойки,
които осиновяват деца.

Основната роля на свещениците е да научат хората, че
православието не е религия, а
начин на живот, казва Негово преосвещество в интервю
пред "Монитор"

- Това не е нормално. Повтарям: Господ ги съчета мъж
и жена! Нищо друго не може
да бъде признато, няма „родител 1“, „родител 2“. Обществото, което наблюдава
разкрепостеността на европейските законодателства,
влияе пагубно за възпитанието на децата в каквато и да е
религия, в случая говорим за
православието. Защо нашият
парламент не приеме такъв
закон?!

- Ваше
Високопреосвещенство,
преди дни избухна
скандал със становище
на Светия синод
по отношение на
Стратегията за детето,
което беше публикувано
в официалния сайт
на Българската
патриаршия. Оказа
се обаче, че синодът
не я е разглеждал, а
служителка превишила
пълномощията си.
Остава впечатлението,
че всеки в Синодалната
палата прави, каквото си
иска. Така ли е?

- Ние, членовете на Светия
синод, получихме текста на
становището на електронните си пощи. Очакваше се да
посочим възраженията си,
ако има такива. Мейлите обаче получихме на 6 февруари,
крайният срок беше 8-ми,
който за такъв важен документ е малък. То не беше прието, макар и да бе публикувано на страницата на Светия
синод и Българската патриаршия. То не е наше официално
становище. Качено е на сайта
от Културно-просветния отдел на синода, някой го е направил на своя глава. В края
на февруари документът ще
бъде разгледан от Светия синод и ще излезем със становище. Когато става въпрос за
такива важни въпроси, като
този, отнасящ се за децата, не
бива нещата да се притискат
от ден за два, както се случи.
Получи се неприятна ситуация, която беше обяснена от
Русенския митрополит Наум,
който пръв реагира в публичното пространство.

- В самата стратегия
са засегнати важни
въпроси, например за
правото на защита на
интересите на детето. В
набеденото становище
на синода се правеха
внушения за забрана на
абортите по желание,
тъй като интересът на
детето трябвало да се
защитава от момента
на зачеването. Вие
споделяте ли такава
позиция? Трябва ли да
се износва бременност,
която е в резултат на
изнасилване, например?

- Това е много сложен въпрос, на него не би следвало
да се реагира спонтанно веднага. Разбира се, че човек е
създаден по Божие допущение с любов от Бога, защото
едно семейство се събира с
любов. Децата се зачеват с
любов и следва да бъдат отгледани в християнска среда
с подобаващото възпитание.
Когато обаче зачеването е
в резултат на изнасилване,
майката съвсем естествено
не може да приеме своето
дете, защото то не е в резултат на благословената от Бога
любов. Има обаче и семейни
среди, които нямат свои деца,
но отглеждат чужди с любов и
създават от тях християни и
личности. Не е тайна, че самият аз съм оставен в детски
дом, но ме отгледа жена, която не ме е родила. Тя ми даде
цялата си любов и майчина
грижа. В нейно лице аз имам
една прекрасна майка. Моята
родна сестра беше отгледана
от други хора в Бургас, а аз в
Казанлък. Тя също получи изключителни родителски грижи и любов. Тези семейства
ни възпитаха и ни дадоха
смисъла на живота. И двамата
получихме първите майчини
ласки от жени, които не ни
бяха родили, но на практика
ни дадоха всичко. Затова този

- Защо?

- Защото в българското общество все още е запазена
православната вяра, истината, че семейството може да
бъде само мъж и жена. И само
те могат да създадат деца
с любов и да ги възпитат.
Помните как Светият синод
излезе с остро становище по
отношение на Истанбулската
конвенция и беше подкрепен
от обществото. У българина
все още са останали здрави
патриархални корени. Има и
такива, които искат въвеждането на някои неща, но Бог
избавя България от такива
неприятни ситуации и законопроекти.

- Светият синод на БПЦ
все още няма становище
по църковния въпрос в
Украйна. Кога можем да
го очакваме?

въпрос е изключително сложен и всеки човек има право
на избор, защото е създаден
със свободна воля. Надявам
се след обсъждане Светият
синод да вземе възможно
най-правилното решение.

- Майка Ви музикант ли
е, тя ли Ви насочи към
музиката?

- Не. Биологичният ми баща
е гайдар от Широка лъка.
После вкъщи забелязаха, че
имам интерес към музиката
и ми създадоха условия да се
развивам в тази насока.

- Как успявате с
всички отговорности?
Вие сте митрополит,
музикант – дирижирате
престижни хорове,
дори в Старозагорската
опера, записвате
компактдискове?

- Когато е по призвание,
може да се съвмести и развива. Ето, виждате, има и добри
спортисти, пък и музиканти,
както и обратното. Погледнете само Валери Божинов,
отличен футболист и много
добър глас, пее и записва
клипове.

- Впрочем в набеденото
за синодално становище
беше изказано мнение,
че децата до 7-годишна
възраст не бива да се
оставят в детски градини
и да не тръгват по-рано
на училище, а да бъдат
отглеждани вкъщи. Как
бихте коментирали този
въпрос от гледната точка
на съвремието?

- Това виждане се корени
в традициите на българската семейна среда. В Битие,
когато Бог наказва Адам и
Ева, казва, че тя ще ражда
с мъки, а той ще прехранва
семейството си с труд. Това
означава, че Той е благословил жената да бъде вкъщи,
да е домакиня и възпитателка на децата, а бащата да се
грижи за препитанието. До
1944-1945 г. в България е съществувала
своеобразната
професия домакиня. Съпругите са се грижили за дома, с
промяната на политическата
обстановка са застанали ре-

дом с мъжете на струговете,
поточните линии и във всички сфери. Малцина от младите хора знаят, че някога
имаше детски градини и ясли
към фабриките и заводите.
Възпитанието си те получаваха от други хора. Така беше
нарушена основната, благословената от Бога единица –
семейството. Майката е тази,
която с най-голямо чувство и
с обич може да въведе детето
в православието и да съгради
в него християнските ценности. Свети Апостол Павел
казва за семейството: „Бъдете
една малка Христова Църква,
в която винаги да цари благият Христов дух“. Ето това
е нарушаването на правото
майката да възпитава детето
си и нарушаването правото
на детето да бъде със своята
майка, от която да получи
възпитанието.

- Но какво се случва,
ако семейството не
е християнско, не е
вярващо?

- Няма човек, който да не
вярва в нещо. Едни казват,
че вярват в доброто, други в
милосърдието. Нима Христос
не е добротата, не е милосърдието?! Моделите се създават
в семействата, те се създават
поколения наред. Ние в Стара Загора например имаме
прицърковно училище за
възрастни. С тях много добре
работи отец Йордан Карагеоргиев, имаме и Християнски
младежки клуб. Тепърва започваме, крачка по крачка, да
връщаме семейните ценности
и традиции. Основната роля
на свещениците е да научат
хората, че православието не е
религия, а начин на живот.

- Преди броени дни
френският парламент
прие на първо
четене заменянето в
документите на „майка“
и „баща“ с „родител 1“,
„родител 2“. Мотивът
е: „Поправката е с цел
укрепване на семейното
разнообразие“. Според
Вас логично ли е това?

- В семейството няма „родител 1“, „родител 2“. Едно
дете се прави с любов от два-

- Светият синод е назначил комисия по този въпрос,
на която аз съм председател.
Трябва да се подготвим за
такова становище. Трябваше
да огледаме всичко много
внимателно – и позицията на
РПЦ, и тази на Константинополската патриаршия, а след
това да я изкажем дипломатически, за да не изпаднем в
противоречие нито с едната,
нито с другата. Ние сме една
църква и Тялото Христово е
едно. Ако ние разделим хитона, не сме Христови ученици,
не сме приемници на апостолите. Очаквам да се излезе с
такова становище, но все още
не сме получили т. нар. мирно писмо от Киевския митрополит и на цяла Украйна Епифаний (Православна църква в
Украйна, получила автокефалия от Вартоломей І, б.ред.).
След това можем да разгледаме въпроса по същество.

- По време на служебното
ви посещение в Русия
неотдавна в медиите
там излезе информация,
че подкрепяте УПЦ
към Московската
патриаршия. Какво
всъщност се случи?

- Беше направен доста неточен превод на мое интервю. Питаха ме кога Светият
синод ще излезе със становище. Единственото, което
отговорих, е, че още няма отговор на този въпрос и се надявам, с Божията помощ, той
да бъде решен по каноничен
път. Ако не е приет именно по
каноничен път, той не може
да бъде приет от останалите православни църкви. После разказах мой спомен от
впечатляващ кръстен ход по
време на честванията на 1300
години от Кръщението на Киевска Русь, в който участваха
над 250 000 души. Тогава имаше представители от всички
православни църкви, причастихме се от едната Чаша.
Заявих, че се моля Богу това
да се случи отново. Думите
ми бяха преведени свободно,
но от записа се чува ясно какво казвам на български език.
Преводът не съответстван на
казаното от мен.

- Кои православни
църкви са взели позиция
по украинския въпрос
към днешна дата?

- Сръбската и Полската
православна църква, както
и Православната църква на
чешките земи.

И ДРУГИТЕ
ОТЛИЧЕНИ:

Христо Стоянов Карастойнов

Удостоен за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията
на общината, за постижения в областта на изкуството и културата.

проф. Теньо Веселинов Попминчев

Удостоен за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията
на общината, за постижения в областта на науката, за неговата цялостна и задълбочена научна и творческа дейност в
областта на теоретичната и експериментална физика

Едрьо Иванов Едрев

Удостоен за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината за за изключителни
постижения в областта на изкуството, издигана на престижа
на община Казанлък на национално и световно ниво.

Николай Христов Ибушев

Удостоен за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината за изключителен
принос в инвестирането и реализацията на инфраструктурни
проекти от стратегическа значимост за община Казанлък.

Цвятко Христов Цветков

Удостоен за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за постижения в
областта на изкуството и културата.

Доко Манев Доков

Удостоен за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за
паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за постижения в областта на изкуството
и дарения с непреходна стойност и обществена значимост за
Казанлък и общината.

Петър Константинов Стоянов

Удостоен за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, във връзка с 80
годишния му юбилей и за приноса му за пробуждане, съхранение и популяризиране на българския народен дух, народни традиции и историческа памет; за прославянето на град
Казанлък и Долината на розите чрез неговото творчество и
за направените от него дарения, с непреходна стойност, на
литература и картини на Общинска библиотека „Искра” и на
Художествена галерия – Казанлък.

Гиньо Гочев Ганев

Удостоен за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, във връзка с
80-годишния му юбилей и за приноса му за реализиране на
проекта „Долината на тракийските царе” и газификацията на
град Казанлък.

професор доктор Константин Георгиев Чернев

Удостоен за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък, за изключителния му принос в областта на здравеопазването и издигане
ролята на гастроентерологията в България на световно ниво.

професор доктор Генчо Кръстев Начев

Удостоен за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък,за изключителния му принос в областта на здравеопазването и издигане
ролята на сърдечно-съдовата хирургия в България на международно ниво.

ст. н. с. д-р по история Георги Павлов Китов

Удостоен с Решение № 235 от 19.05.2005 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА; чл.
4 и чл. 24, ал. 4, т. 1 от Наредба № 27 на ОбС за символиката
на град Казанлък, за изключителни постижения в областта
на археологията и издигане престижа на община Казанлък.

инж. Пеню Генов Кирацов

Удостоен за огромен принос за индустриалното развитие
на Казанлък и културния му просперитет.

Негово Високо Преосвещенство Галактион митрополит Старозагорски

Удостоен за цялостната му дейност и големия му принос за
развитието и просперитета на Казанлък в духовната сфера и
културното наследство, за укрепване на баланса между различните вероизповедания.

Добромир Христов Гущеров

Удостоен за неговата дългогодишна обществено-полезна
дейност за издигане престижа на община Казанлък и за направени дарения с непреходна стойност за Казанлък и общината.

Станьо Иванов Коев

Удостоен за изключителен принос за развитието на община Казанлък.

Теньо Рашев Пиндарев

Удостоен за цялостен принос в издигане престижа на град
Казанлък и българското изобразително изкуство.

Теодосий Събев Теодосиев

Удостоен за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за издигане престижа
на община Казанлък и за изключителни постижения в преподавателската му дейност

Евроизбори 2019
Бойко БОРИСОВ:

от стр. 1

ПОИСКАХ ПРОШКА,
ПОЛУЧИХ Я И ПАРТИЯТА
НЯМА ДА БЪДЕ СЪЩАТА
СЕЛД ИЗБОРИТЕ

ЗА НЯКОИ АГЕНЦИИ ПИШЕТЕ:

НИКОГА НЕ ПОЗНАЛИ РЕЗУЛТАТА
„Ние сме Европа! Европа трябва да е сигурна,
просперираща и с високи доходи“, заяви премиерът Бойко Борисов,
който малко преди 15:30
часа упражни правото
си на глас в училището в
Банкя.
„Не ми разваляйте настроението днес. Президентът беше активен в цялата
кампания, приемам го като
политически лидер. Не ми
цитирайте човек, който
през цялото време работи
за БСП”, заяви премиерът.
Според него междинните
резултати от вота трябва да
се публикуват.

„Това е лицемерие. Всяка
една агенция, която е лъгала през този месец…И ако са
любезни медиите, да пишат:
никога не познала резултатите агенция. Не може да се
лъже безогледно, не може да
взимат пари от тук и там и да
внушават нещо по време на
кампания”, подчерта той. „Не
гледам агенциите. Забранил
съм да ми казват какви са резултатите. И утре е ден. Видно
е, че с лъжа и измама и клевети.Това плаши хората.Ако
има отговорни политически
лидери, във вторник започва
финалният кръг за консултациите за важните постове в
ЕС”, добави Бойко Борисов.

Корнелия НИНОВА:

ПРИЗНАВАМ
ЗАГУБАТА,
НО НИЕ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ
И ОЧАКВАМЕ МЕСТНИТЕ
ИЗБОРИ от стр. 1 е променила в позицията си
Нинова ошашавена от
загубата – хем била победител, хем паднала, хем
се гордее
„БСП е единствената спечелила партия от тези избори – има по-висок резултат и един депутат повече“,
коментира днес Корнелия
Нинова , но призна, че БСП
е загубила изборите. Гордея
се, че БСП е с най-много преференции. Ние сме най-демократичната партия, няма
притеснения за резултата.
Това е положителен факт за
БСП.Отсъствието ни от НС
не е повлияло на представянето ни. Преди две седмици
повечето социолози ни дадоха паритет с ГЕРБ. Други
са причините за резултата,
който получи БСП“, коментира още Нинова.
След като видя дебелия
край, БСП се връща в парламента.“Не очаквате да кажа,
че сме морални победители.
Отговорността сега се носи
по друг начин“, посочи Нинова и добави, че нищо не се

по политиките и по преценка
на управлението и не се отказват от идеята за предсрочни избори.
“Отговорността трябва да
е солидарна на всички – от
основните партийни организации до председателя.
Затова трябва да се проведат
конференции във всички общини и области, на които да
си направи анализ и оценка
какво се е случило, защо сме
загубили, и да има точка за
избор на ръководства”, обясни Нинова. Затова и тя ще
предложи да започне процедура за избор на председател
на БСП по новия устав и чрез
пряк избор от цялата партия.
Ще се приемат правила за
избор, срок и време и до 1-2
месеца процедурата трябвало
да приключи.
„Не съм в оставка, защото няма правила за избор на
нов лидер, няма график и
едва като стартира процедурата, ще съм в оставка, за да
се включа в надпреварата“,
обясни Нинова.

БСП КАТАСТРОФИРА: ЛОША
КАМПАНИЯ,
РАЗПРАВИИ,
ЗАТВАРЯНЕ
“ГЕРБ успяха, тяхната кампания беше доста обективна,
а цялото ръководство на
партията се включи в преодоляването на скандалите
и успяха. Докато БСП ръководството водеше кампания,
която нямаше нищо общо с
евроизборите. Ръководството ги тикаше към разчистване на сметки, битки, разправии, затваряне. Това не беше
кампания за евроизбори,
нито резултатите бяха за евроизборите, затова конкретното гласуване се разминава
с очакванията им”, коментира пред бТВ политологът
Татяна Буруджиева.
Според политолога Даниел
Смилов, БСП не е алртернатива на ГЕРБ – нито политически, нито икономически, а
Нинова е тласнала БСП в нишата на партии като ВМРО и
“Атака”.”Не разбрах защо направиха такава кампания”,
коментира той.

Що се отнася до ТАКА
НАРЕЧЕНАТА
„ОПОЗИЦИЯ“, Корнелия за пореден път поднася на тепсия
победа на ГЕРБ.
В БСП – Корнелия така и
не вдянаха, че хабер нямат
нито от кампании, нито
от пиар, нито от медии,
и че освен опостелелия
им електорат никой не ги
припознава за алтернатива или изход от диктатурата на Бойко.

Брой 20
Петък, 31 май 2019 г.

Проф. Антоанета ХРИСТОВА:
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РАЗЛИКАТА
МЕЖДУ
ГЕРБ И БСП
НАДХВЪРЛИ
ОЧАКВАНИЯТА
МИ, ТРИ ПАРТИИ
ВЛИЗАТ В ЕП
Директорката на Института на БАН за изследване
на населението и човека
проф. Антоанета Христова коментира специално
пред ПИК TV хода на гласуването и данните от евровота.
"Какво ще се случи, имаме
още 5-6 часа до края на изборния ден, но наистина очакванията ми са надхвърлени
по отношение на тази разлика", заяви проф. Христова.
"Аз още от началото на
предизборната
кампания
правих хипотеза, че активните, твърдите избирателни
ядра ще определят крайния
резултат на този вот. Така че
най-вероятно в ЕП ще влязат
първите три партии", заяви
Антоанета Христова.
"Кампанията беше много
мръсна, беше извън всякаква представа за политическа
култура, което отблъсна много избиратели от изборния
ден и партиите. Важните теми
на деня не бяха изговорени
адекватно, така че да мотивират хората, които не са такива
твърди фенове на политическите партии", коментира тя и
допълни: "Компроматите още
повече отблъснаха хората и
на практика БСП се рамкира
до възрастните хора над 65 г.
с нисък доход и хора, които в
своята неудовлетвореност не
използват правото си на глас.
Тези хора по принцип искат
"да накажат всички". Историята на гласоподаването на
тези хора е доказало, че те не

са били активни при последните избори".
Проф. Христова отбеляза,
че БСП са заложили на една
негативна Фейсбук кампания
и отбеляза: "БСП избра пиар
стратегия, която беше на
върха на ножа. Всичко беше
- да водим битка до край, до
последно, на живот и смърт.
Моята убеденост е, че публиката не очаква такава битка,
тя очаква партиите да се развиват. Това, което ми харесва
в тези данни е, че все повече
намаляват процентите на
малките партии. Ние още не
сме минали през този етап на
развитие. Затова аз съм убедена, че това е здравословен
процес, от който трябва да си
направят изводите големите
партии, за да се развиват".
Според Антоанета Христова една от големите грешки
на БСП е, "че не можа да разкаже лявото".
"Политическите партии не
стигнаха до младите хора. Те
не знаят какво и защо трябва
да се случи днес, не могат да
разберат смисъла. Смятат, че
техните проблеми не са изговорени от никого. Проблемът
с темата за дигитализацията
е, че те живеят в дигитализацията, те го живеят и то не е
тяхната реалност. Те живеят с
проблемите на реализацията,
на работата, на бъдещето на
младите специалисти", коментира тя.
"БСП избра стратегията на
изключването. Всички, които са работили с тях - който
не е с лидера, беше обявен

Социологър Владимир АЛЕКСАНДРОВ:

за враг. ГЕРБ избра линията
на включването. За мен козът да се прибави СДС към
картината на ГЕРБ е изключително позитивен акт. СДС
уплътни ГЕРБ. Ако ГЕРБ имаше структури, СДС имаше
символ-знак от миналото.
Затова тази комбинация е
изключително полезна. Ако
трябва да я сравня с другите
политически партии, тази е
най-уплътняваща, от нея има
най-голяма полза. Уплътняването на образа не се случи
с БСП", заяви проф. Христова.
"Проблемът с лидерството е
много сериозен и проблемът
с егоцентризма е много сериозен. По принцип десницата,
а и българската народопсихология страда от това. Но вече
се показа, че групата прави
успеха. Според мен "Демократична България" взе от хора,
които са доста критични към
всички, но са проактивни, те
никога не са гласували. Що се
отнася до Румен Радев - той
взе всякакъв вот. Докато към
днешна дата десницата в момента се е оттеглила. Електоратът на БСП е много подобен
на тези хора, които харесват
Румен Радев. Наказателният
вот, който той събра, вече е
разхвърлен към много други
партии", заяви политическият анализатор.
"Битката е много жестока. В преференциите всичко
е на живот и смърт. И двете
страни са свръхмотивирани.
Което означава, че до края
на деня ще знаем горе-долу и
резултатите от преференци-

ите", коментира проф. Христова.
На въпрос дали се е избистрил лидерският въпрос в България, тя отговори: "ГЕРБ има
много ясен лидер. Той хвана
и кормилото - и по всякакъв
начин показа как се прави
предизборна кампания, че
всичко е в ръцете му и лидерството е без въпрос. Проблем
е с БСП. Ясен е лидерът, но от
друга страна е много важно
кой как заема позиция. И
трябва да очакваме в тази посока да има движение. Според мен Корнелия Нинова
има качества на лидер, няма
да отрека нейното умение да
се противопостави и да работи на принципа "въпреки".
Това също е лидерски подход.
Но е много важно дали лидерът е ефективен или деструктивен&nbsp;за общността
си. За момента поне знакът
срещу не е характеристика за
конструктивност, а повече за
деструктивност. Нинова ще
се опита да удържи лидерската си позиция докрай и има
вероятност това да доведе до
вътрешни конфликти".
Запитана "кой загрява по
тъча за мястото на Цветанов", тя отговори: "Всеки лидер трябва да готви своите
наследници. Това съвсем не
значи, към днешна дата има
такава нужда. Борисов е на 60
и това е най-активната възраст за световните лидери.
Пред него има голяма перспектива като политик и мисленето за негов наследник в
момента не е актуално".

тази машина, не знаят как се работи с нея,
какво ще се случи
Машинното гласуване не решава нито
един проблем.
Всички социолози
ходят и се правят независими. Каква част
от публиката възприема всеки, който се
показва по телевизията, за независим.
Например
Андрей
Райчев, Кольо Колев,
на когото му викат
Червен Кольо.Защо
трябва да се лицемерничи.
Това че някой е
забранил в сайтовете
да пише нещо, означава ли, че не може
да се пише във Фейсбук. Много важно е
да се тръгне дебатът
публично и да се изговори, след което
политиците да вземат решение
До довечера разликата между ГЕРБ
и БСП ще стане още
по-голяма. Две решаващи неща се
случиха по време на
кампанията. Едното
е визитата на папата. Цялостната политика на
БСП е да всява чувство на
разпад. Насаждането на това
усещане им помогна с темата за апартаментите. Наслагваше се напрежение, но
в един момент дойде папата
и медиите нямаше как да не
го отрази това. В момента, в
който гражданите се отърсиха от този скандал с апартаментите, хората се опомниха,
казаха си, че има проблем с
апартаментите, но има и друг
живот извън тази тема
Другият ключов момент в
тази кампания е поведението на премиера Борисов. За
14 години този човек успя да

съсипе политическата кариера на много лидери вляво.
Всеки, който иска да се занимава с политика, започва
с критика към Борисов. Този
човек понася шамар след шамар. Много хора, близки до
властта, създадоха проблеми
на ГЕРБ. Премиерът в един
момент реши да привлече
фокуса върху него и започна да бъде активен. Той даде
светлина върху това, което
работи. Той не прави предизборна кампания, а показа
какво е направил и свършил.
Очевидно това се хареса на
хората. И премиерът сам успя
да доведе до поредния крах
на лидер на БСП
Правенето на компромиси
води до липсата на реформи.
Всички знаем, че тази забрана е глупост, но не може
да бъде променена, защото
в малката коалиция едни са
"за", други "против.
Един месец преди вота започнаха данните. Агенциите
казваха, че двете партии се
изравняват, дори и БСП водеше малко. През цялото време
динамиката беше в ГЕРБ. В
БСП не се промени резултатът им дори с 0,1%". БСП не
може да мръдне и на милиметър. Интересно е само дали
ГЕРБ ще си държи високите
позиции или ще намали своя
резултат.
При натрупаните вече гласове като реална бройка, за
да промените 1%, сега ще
трябват много повече гласове. Много по-трудно в края на
деня става промяна в резултата. Чувал съм и съм виждал,
че има някакви резерви. Ако
се наложи се вади торбата,
за да се гласува. Но е много
трудно, защото вече гласовете са много.
При 4% разлика може заради статистическата грешка да
се стигне до равенство. При
5% обаче вече няма шанс резултатът да се обърне.

ПОБЕДИТЕЛЯТ
СИ Е ПОБЕДИТЕЛ
Ако сравним данните
с реалните резултати от
2018 година, тогава хората
имаха същата генерална
представа какво имат желание да се случва в полето
на политиката.
Управляващото мнозинство в парламента има категорично повече гласове,
отколкото има опозицията
в лицето на БСП. Първият и
четвъртият до този момент
имат повече, отколкото вторият и третият. Ако така го
смятаме,
управляващото
мнозинство има повече от
опозицията.
Като мине 17.00 часа, общо

взето резултатите се стабилизират. Силно се надявам
хората да се връщат. Гласуването е най-явната форма
на демократичните процеси.
Колкото по-малко хора гласуват, толкова по-нелегитимно
е подреждането на партията.
Важно е да се гласува, защото
развитите демократични общества се възползват от това
право
Организираният вот ходи
рано сутрин или късно вечер.
В секцията, в която аз гласувах, нямаше машини. Отидох
в съседната секция, председателят на комисията излезе
и каза, че има голям страх с
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КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
e-mail: Triumph@mail.bg / тел: 0899 33 74 99

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

ПРОДАВА:

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

в района на бърза помощ след
ремонт 130000лева
Четири стаи с кухненски бокс,
монолит, среден етаж, в жк.Васил Левски-72000лева
КЪЩИ В КАЗАНЛЪК
Стара къща-310кв.м
двор-55000лева
Къща до Хидравлика - 120 000 лв.
Етаж от къща , център , магазин -120000лв
Къща център 100000 лв.
Къща 520 кв.м. двор, Розариум
130000 лв.
Къща до Лидъл –тухла, два
етажа, 300кв.м. двор -85000лв.
Тухлен гараж, в района на
централна поща,-18000лв
КЪЩИ В РЕГИОНА
Къща в Мъглиж - три етажа,
тухла - 65 000 лв.
Къща в Манолово - след ремонт - 35 000 лв.
Къща в с.Видин, община Паве
Баня-1декър двор 25000лв.
Къща в Средно Изворово
26000лв.
Къща в с.Средногорово-500кв.м. двор-13500лв
Дворно място в с.Горно
Черковище-център, ток ,вода-10000лв.

КАНТОРАТА СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОКУПКА НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С БАНКОВ КРЕДИТ

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

0899 33 74 99

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

000 лв.
2+к над Розариума в малка
кооперация - 62 000 лв.
3+бокс в добро състояние
топ център - 62 000 лв.
3+к в района на пазара среден етаж - 72 000 лв.
3+к под полицията - в саниран блок - 72 000 лв.
3+к до вълчан бар след
ремонт - саниран блок - 82
000 лв.
3+к в района на манастира
среден етаж след ремонт
- ново строителство - 95
000 лв.
3+к монолит в добро
състояние шир. център - 70
000 лв.
ЗАПАД
Агенция Рая стартира новостроящ жилищен комплекс от затворен тип със
зелени площи, детски кът,
барбекю и др. Сградата ще
отговаря на всички европейски стандарти и изисквания, ще бъдат използвани
само качествени материали.
Предлагаме гъвкави схеми
и варианти на плащане, газифициране на газ, алуминиеви радиатори.

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

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

Малки обяви
Продава:

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

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

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, средно състояние - 45 000лв.
33.0888787514 Къща в с. Шейново 1дка двор, керпич , измазана , добро състояние - 22 000лв.
34.0876030556 - Къща в с. Шейново 2дка двор, 2 етажа,
тухла , добро състояние - 120 000лв.
35.0876802079 - Изгодно продава УПИ - 756 кв. м. и УПИ
- 673 кв. м. до парк ”Тюлбе”, директно от собственика.
Цена по договаряне.
36.0896741530 Продавам 7 д-ка земя с къща, обори, складово помещение - хале. Къщата ново обзавеждане (баня и
тоалетна), ток 3-фазен, местност Мъглиж, цена по договаряне (бартер).
37.0896741530 Продавам дворно място с право на строеж
2,5 дка., парк ”Тюлбе” (срещу ”Бялата къща”)
38.0886380029 Място 1 дка. с постройки, с. Дунавци.
16000 лв.
39.0898845557 Опел ”АСТРА” 1,4 газова уредба; абрихт 220V; циркуляр - 380V.
40.0988897963 Продавам (под наем) ниви, 5 дка. рози, в
с.Черганово и с. Ръжена
41.0899936217 Продавам подземен гараж, център. 9700
евро
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” СЛАВОВСКА

Купува:

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.

Под наем:

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

Разни:

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 Стара 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 въздействието върху околната среда уведомява заинтерисуваните
лица, че има инвестиционно предложение за производствени 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.

САЛАМАНДЪР ООД

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

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

Рекламен справочник
Стефка КАРАГЕНСКА

Кантора за
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

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

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

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

Къща Горно Сахране с
малък двор, 18000 лв.
Къща Енина 300 кв.м.
двор, 70000 лв.
Къща Розово 600 кв.м.
двор, 50000 лв.
Къща Ветрен 600 кв.м.
двор, 25000 лв.
Къща Мъглиж 300 кв.м.
двор, 45000 лв.
Къща Шипка 600 кв.м.
двор, двуетажна, 105000
лв.
Къща Горно Черковище
600 кв.м. двор, 52000 лв.
Къща Ясеново 600 кв.м.
двор, 215000 лв.
Къща с.Розово 800 кв.м.
двор, 70000 лв.
Къща Ср.Изворово, 900
кв.м. двор, 22000 лв.
Къща Овощник, моно-лит,
600 кв.м. двор, един етаж
60000 лв.
Самостоятелен етаж от
къща, монолит, 200 кв.м.
двор, до културния дом,
60000 лв.
Самостоятелен етаж от
къща, до у-ще Г.Кирков,
200 кв.м. двор, 60000 лв.
Самостоятелен етаж от
къща до Розариума, 200
кв.м. двор, 67000 лв.
Етаж от къща под полицията с гараж, 75000 лв.
– парцел на главен път 1900 кв.м., цена
– в офиса

ПРОДАВА в други
селища:

- Бузовград – дворно място 700 м2,

Тел: 0431 6 53 23; GSM0888260 361 14000 лв.
e-mail: helioskz@abv.bg
- Бузовград – земя 27.5 дка с лице на

ПРОДАВА в Казанлък:

– 2-стаен, ново строителство, център,
75000 лв.
– 2-стаен, ново строителство, център,
обзаведен, 82000 лв.
– 2-стаен, тухла, 71 кв.м., център,
69000 лв.
– 3-стаен НС, 100000 лв.
– 3-стаен НС, с гараж, 115000 лв.
– 4-стаен 133 кв.м., център, цена – в
офиса
– 4-стаен, тухла, 80000 лв.
– къщи 90000 Евро,100000
Евро,120000 Евро
– масивен гараж, 10000 лв.
– склад 100 кв.м., 28000 лв.
– склад 680 кв.м., 180000 лв
– производствена сграда 320 кв.м.,
80000 лв.
– производствена сграда 200 кв.м.,
договаряне
– производствена сграда 340 кв.м.,
200000 лв
– стопански постройкии 500 кв.м.,
земя 1 дка, 29000 лв.
– промишлен терен 3000 кв.м., цена
– в офиса

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

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.
- Розово – обзаведена двуетажна тухлена къща, двор 950 кв.м., 90000 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
15000
лв. – дворно място 1245 кв.м.,

ДАВА ПОД НАЕМ в
Казанлък:

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

ТОП ОФЕРТА

Апартамент,
двустаен, от 1 год.,
Т.Юлиев, лукс, след
ремонт, напълно
обзаведен, локално
парно - 75 000 лв.
Етаж от къща до НОИ
обзаведен 65000 лв.
Вила Горно Изворово,
монолит, 500 кв.м. двор,
70000 лв.
под наем:
Обзаведена къща до
болницата, 400 лв.
Обзаведена гарсониера,
супер център, 300 лв.
Обзаведен апартамент с
една спалня, 350 лв.
Обзаведено студио, център, 350 лв.
Необзаведена гарсониера,
болницата, 180 лв.
Тристаен, обзаведен,
пазара, 350 лв.
Тристаен, обзаведен,
пощата, 350 лв
Обзаведен офис срещу
пощата, 150 лв.
Обзаведен офис, цен-тър,
300 лв.
Обзаведен офис, цен-тър,
250 лв.
Обзаведен офис, над
Халите, 150 лв.
Оборудвано барче, 400 лв.
Магазин, 30 кв.м., супер
център, 500 лв.

2ст.+к. монолитен апартамент в района на Бар Краси, ет. среден, изцяло
обзаведен, цена: 58 000 лв.
3 ст.+б., тухла ‘Мана-стира’, юг-север, с две тераси цена: 59 000лв.
2 ст. + к., тухла Абаята - 52000 лв.
2 ст+к., тухла Абаята - PVC-паркет,
юг-север - 55 000лв.
3 ст+ б., тухла Абаята PVC-дограма
- 50 000лв.
4 ст+ б, тухла Запад ет. нисък, ламинат, PVC - 55 000лв.
З ст+к, монолит, района на абаята, ет.
среден - цена 44 000лв.
ЦЕНТЪР
Гарсониера, НС, ‘Розариум’, след
ремонт, 49 000 лв.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ

ПРОДАВА
20000 лв.

Боксониери

Гарсониери
изток - 30000 лв.
запад, монолит - 33000 лв. 30000
лв.
Двустайни
изток - 35000 лв., 46000 лв.
запад - 42000 лв., 55000 лв.
Тристайни
изток - 37000 лв., 41000 лв.
център - 63000 лв., 67000 лв.,
87000 лв.
Ново строителство
115 кв.м., 130 кв.м.
Къщи в Казанлък
65000 лв., 72000 лв., 88 000 лв.,
110000 лв., 120000 лв., 180000 лв.
Къщи в селата
Горно Черковище - 2-етажна,
тухлена - 37 000 лв.
Габарево - 23 000 лв., 27 000 лв.,
32 000 лв.
Шейново - 28 000 лв., 32 000 лв.,
36 000 лв., 65 000 лв.
Енина - 39 000 лв., 45 000 лв.,
75 000 лв.
Копринка - 48 000 лв.
Хаджи Димитрово - 20 000 лв.,
55 000 лв.
Шипка - 15000 лв., 63000 лв.
Мъглиж-къщи - 15 000 лв., 37000
лв., 42 000 лв., 57 000 лв.
Крън-къщи - 35000 лв., 56000 лв.,
69000 лв., 73000 лв.
Турия - 24 000 лв., 28 000 лв.
Ясеново - 19 000 лв.
ПАРЦЕЛИ:
Казанлък
УПИ 470 кв.м. - 25000 лв.

УПИ 426 кв.м. - 25000 лв.
УПИ 530 кв.м. - 52000 лв.
Мъглиж
620 кв.м. - 5500 лв.
260 кв.м. - 3500 лв.
480 кв.м. - 12000 лв.
Шипка
12 дка. със сменен статут за строителство - по договаряне
2 дка. на асфалтов път, южно от
гр. Шипка - 5000 лв.
Шипка - Парцели
УПИ - 750 кв.м. - 24000 лв.
УПИ - 935 кв.м. - 30000 лв.
УПИ - 800 кв.м. с масивна сграда
- 50000 лв.
Крън
1100 кв.м. - 33000 лв.
1290 кв.м. - 22000 лв.
5,5 дка - след разклона за Бузлуджа, преди Светица - 2000 лв./дка
Енина
1.3 дка. със сменен статут за
жилищно строителство - 32000 лв.
900 кв.м. със старокамен-на къща
- 38000 лв.
1500 кв.м. - 15500 лв.
Бузовград
28 000 лв., 45 000 лв.
с. Голямо Дряново
1 дка до регулация - 4000 лв.
УПИ 800 кв.м. - 13000 лв.
с. Хаджидимитрово
1086 дка. до регулация 7500 лв.
2 дка. до регулация 11000 лв.
с. Д.Изворово
1200 кв.м. - 15000 лв.
800 кв.м. - 12000 лв.
с. Габарево
800 кв.м. - 12000 лв.
с. Ясеново

7

ТОП ОФЕРТИ:
1.Продавам едноетажна тухлена къща вилен тип с 3 стаи,
барбекю и голям двор
в с. Ясеново - 18 000 лв.
2. Продавам - 2 етажна тухлена
къща с 2 помещения за магазин
и склад /или работилница/ в гр.
Мъглиж - 36 500 лв.
3. Заменям двуетажна тухлена
къща в Мъглиж, с 5 стаи, І зона
за гарсониера в Казанлък.
4. Заменям двуетажна тухлена
къща с шест стаи и три бокса +
сутеренен етаж с три входа, гараж и двор 1 дка в с. Шейново
за апартамент в Казанлък.
5. с. Ветрен - продавам склад от
360 кв.м. с 1212 кв.м. собствена
земя. Метална носеща конструкция, ламаринено покривно покритие, под - бетон - 16 500 лв.
УПИ 800 кв.м. с течаща вода 8500 лв
УПИ 700 кв.м. - 8000 лв.
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
Шейново - 10 дка
Крън, зад „Крънското ханче“,
Хаджиеви орехи и др.
Енина - 13 дка
Мъглиж - 3 дка
Дъбово - 10 дка
Гаражи
под Поликлиниката - 13000 лв.
до магазин Изток - 8500 лв.
ж.к. Изток - 7500 лв.
под ДНА - гараж - 15000 лв.
Бизнес имоти
Шипка - 12дка със сменен статут
за строителство
Хаджи Димитрово - 1.085 дка по договаряне
- 2 дка - 11800 лв.
Под наем
- офис 20 кв.м. до пазара - 120
лв.
- стая обзаведена, широк център
- 65 лв.
- ремонтиран офис с обзавеж-дане, 18 кв.м., до съда - 180 лв.

“ЕЛИТ ИМОТИ” OOД

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ТЕЛ. 0878 504 270

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

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

Казанлък, ул. ”Ген. Скобелев” 3; /срещу клуба на СДС/
2 ст+к. панел, средна част - 39 000лв.
3 ст+к., панел, Изток - 44 000лв.
З ст+к, панел дв. Изток, средна част
- 42 000лв.
З ст+к, панел дв. Изток долу, добро
състояние - 40 000лв.
2 ст./разширен, ет.3, изолация - 47
000 лв.
ЗАПАД

0898 641 138

Петък, 31 май 2019 г.

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

ОЛИ М П И Я
ИЗТОК

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

Брой 20

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

тел.: 0431/8 51 00;
GSM: 0898 565 808;
imoti_olimpiq@abv.bg
2 ст. + салон с двор от 300 кв.м. цена:
57 000 лв.
Къща самостоятелна на етаж и приземен етаж с двор от 350 кв.м. - цена:
125 000 лв.
Къща монолитна в района на Зорница
след ремонт с двор 2 дка. - 70000 лв.
Къща в Казанлък, до Хидравлика, двор
400кв.м. - 105 000лв.
Етаж от къща, Розариума 250кв.м.
двор - 65 000лв.
Къща в Шейново - 35 000лв.
Къща в Енина, 2 ет. мон. двор 600кв.м.
- 68 000лв.
Къща в Крън, двор 900кв.м. - 40 000лв.
Къща в Розово два ет. 500кв.м. двор 30 000лв.
Къща в Дунавци, 1.400кв.м. - 45 000лв.
Къща в X. Димитрово - 50 000лв.
Къща в Г. Дряново - 70 000лв.
Дворно място в Овощник 700 кв.м. 34 000 лв.
Къща Мъглиж, двор 400 кв.м. - 12
000 лв
ПОД НАЕМ
Гарсониера с/у общината - 250 лв./м.
2-стаен - н.стр. - 280 лв./м
3-стаен - 300 лв./м.

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

ТОП ОФЕРТИ
„Изток”- долна част,
едно-стаен апартамент,
изложение югоизток, цена
36 000 лв. /договаряне/
Широк център, двустаен
апартамент, монолит, на
вто-ри етаж, изложение
юг/запад, цена 60 000 лв. /
договаряне/
Център, тристаен апар-тамент, монолит, изложение
юг/запад, добро състояние,
цена по договаряне
Кв.„Васил Левски”, тристаен апартамент, монолит,
добра локация, цена 65 000
лв.
”Изток”, тристаен апар-тамент, тухла, с частични
подобрения, с гараж, цена
след оглед
Къща, втора зона, смесено
строителство, двор 350
кв.м., цена 49 000 лв.
Магазин- 36 кв.м., СЦ- НС,
обектът е работещ, цена
55 000 лв. с възможност за
договаряне.
Хранителен магазин- 62
кв.м., Ц- НС, цена 1600
лв./кв.м. с възможност за
договаряне.
КЪЩИ В СЕЛАТА
Къща- с.Долно сахране, на
един етааж, двор 950 кв.м.,
цена 25 000 лв.
Къща- с.Овощник с работещ търговски обект, двор
1350 кв.м., цена по договаряне

Къща- с.Средно изворово,
НС, обзаведена, двор 1000
кв.м., басейн, цена след
оглед
Къща- гр.Мъглиж, НС,
двор 500 кв.м., гараж, 51
900 лв.
Къща- гр.Павел баня,
тухла, плоча, на два етажа- ЗП 90 кв.м. на етаж,
двор 460 кв.м., цена 60
000 лв.
Къща- с.Енина, след
частичен ремонт, двор 300
кв.м., цена 45 000 лв.
Къща- с.Средногорово, с
възможност за развиване
на селски туризъм, ценадоговаряне
Къща- гр.Мъглиж, моно-лит, плоча, външна
изола-ция, цена 47 000 лв.
ПОД НАЕМ
Двустаен апартамент, център, напълно обзаведен,
наем 320 лв.
Тристаен апартамент,
вто-ра зона, след ремонт,
час-тично обзаведен, наем
250 лв.
Тристаен апартамент, СЦ,
необзаведен, монолит,
сменена дограма, наем
300 лв.
Работещ фризьорски салон, с оборудване, център,
наем 400 лв.
Магазин, център, 95 кв.м.,
собствен санитарен възел
и склад, наем- договаряне

Пълен офертен бюлетин в офиса на агенцията:
0896 655 771; 0877 655 771; 0887 422 966
тел./факс.: 0431 63 566
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Яница СТАНЧЕВА:
издател и главен редактор
на вестник Долина

Някъде там през 1924то лето на 1 юни се ражда казанлъшкия вестник
„Искра”. Днес – 2019 година той отбелязва своята
95-годишнина. Достолепни
години.
И няма нищо по нормално
от това неговото внуче – вестник „Долина”, който случайно
или пък не, магично или пък
да, е роден в центъра на Розовата долина на 30 май 2002
година и днес 2019 година
той навършва една прекрасна
младежка възраст от 17 години, да поздрави своята баба
„Искра”.
Искра – запален пламък
на възрожденци, събрал на
страниците си през годините велики казанлъшки имена
като Петър Топузов, Стефан
Попвасилев, Гено Дочев, М.
Станев, Стефан Мирчев, Димитър Чорбаджийски – Чудомир и много други.
Преминал през изпитания
на времето и останал…
И тук е момента да признания, че именно той запали
пламъка на журналистиката
и в мен.
Бях ученичка. Осми – девети клас. Тогава за пръв път
прекрачих прага на редакцията на вестник „Искра”. Летата, баща ми не ме оставяше
да скучая… наред с книгите
и игрите, той ме учеше, че
трябва и да се работи. И така
изпратена от него да взема
вестника за печат се озовах в
редакцията. Когато отворих
вратата се потопих в света на
журналистиката. Духът, който
ме завладя беше събрал в себе
си и Топузов, и Станев, и Чудомир. Тогава - в този момент
се случи чудото – да бъда омагьосана от словото, от писаното слово, от журналистиката.
Тогавашният екип на вестник „Искра” ме прие радуш-

ВЕСТНИК "ИСКРА"
ЗАПАЛИ ПЛАМЪКА
НА ЖУРНАЛИСТА
В МЕН
От рожденик за рожденик
Или за баба от внуче

но. Разкриваше ми всеки ден
по малка тайна от силата на
словото, от журналистиката.
Признавам си, че през учебно време понякога изчезвах
от час и отивах в редакцията –
оставах там, въртях се - имах
нужда от повече време да съм
там. Мислих си, че от стоенето в редакцията, от срещите с
различни хора там – научавах
повече, повече от колкото в
училище. Е истината е друга
разбира се от днешна гледна
точка, че и двете неща са еднакво важни за развитието и
образоването на едно хлапе.
През годините с хората от
редакцията се сближихме –
Коцето фотографа, Нина Попова, Антоанета Джимова,
Петьо Марчев…
Обичах да пиша, обичам и
днес…Но тук трябва да призная още една истина… Стихчета и приказки обичах да
пиша от малка… Бях четвърти
клас като започнах да ги нижа
в една тетрадка. Но не ги четях на никого, дори и на моите родители. Диплех си ги и ги
пазих като най-големите ми
съкровища…
Така след като бях опиянена
още повече от словото и сближаването ми с редакцията на
вестник „Искра“ и чувствайки
се сред себеподобни споделих
с Парнаров за моите писаници, които дипля с години.
Макар, че през това време и
доста от тях изхвърлях просто ей така. Пишех ги, оставях
ги ден – два и след това късах
лисчетата на малки парченца
и ги разпилявах. Смятах, че
те не стават за нищо. Парнаров ме погледна, усмихна се
и ми каза, че небива повече
да изхвърлям нищо написано и да му донеса тези, които
съм спасила от собствените
си ръце. Занесох му ги и забравих… Да, но той не ги беше
забравил. Той говорил с баща

ми, че е добре да ги издадем,
да ги съберем в малка книжка.
Аз по това време вече бях отишла да уча в София. Не исках
да издаваме нищо, не вярвах,
че нещата стават за четени,
не исках да се ражда книжката, защото в стиховете имаше
запечатани бури от чувства
и емоции, които не исках да
бъдат излагане на показ и да
разкривам вътрешния си свят.
Парнаров и баща ми бях убедена, че това ще стане с мое
или без мое съгласие и е подобре да го направя и да се отдам на това преживяване, а те
обещават да бъдат до мен и че
това няма да съблече и уязви
вътрешния ми свят и душата
ми. Помолих ги да ме оставят
да си подбера стиховете сама.
Тогава Парнаров ми каза…“- А
редактор?“. Аз го погледнах и
категорично заявих – Какъв
редактор, как някой ще редактира живота ми. Нали това са
мои чувства, може ли някой
да бъде редактор на тях…
Явно решиха да оставят
младежкото ми упорство и се
съгласиха с мен. Така се роди
и тя малката книжка събрала
ученическите ми емоции под
заглавието „Прави любов, а
не война“. След излизането
и от печат отново комбината
– Баща ми и Парнаров – ме
посъветваха, че трябва да
направим представяне. Продължих да се бунтувам – ама
как така - премиера, хора, събитие… Така редакцията на
вестник „Искра“ организира
премиерата на малко книжле
събрало чувства и емоции на
Яни – хлапе, което нямаше
самочувствие нито на поет,
нито на писател, нито на журналист, но с дух влюбен в словото. Така през 2000 година
малката зала на Военния клуб
събра мои приятели, учители,
близки и съграждани на малката ми литературна рожба.

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

САЛАБАШЕВ

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

ПЛАГЕР ЕООГ

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

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

Книгата беше представена
от известното казанлъшко и
българско перо Кънчо Стоянов. Не вярвах какво ми се
случва. Той блестящия поет
с моята книга в ръце. Дъхът
ми съвсем спря, когато Кънчо
Стоянов пред присъстващите
каза, че толкова съм докоснала душата ми, че той е написал стихотворение, което
ми го посвещава… на мен, на
малката книжка. Не можах да
сдържа вълнението си и сълзите ми текнаха като бистър
бузлуджански поток. Мигове,
които никога няма да забравя,
мигове, които мнозина четат
за тях за първи път, мигове,
които за други отдавна прахта
на времето ги е затрупала, но
за мен вечно живи… Мигове,
които преживявам днес отново пишейки тези редове.
След премиерата на книгата си спомням и публикацията във вестник „Искра“
на Петър Марчев, в която той
свърза заглавието на книгата с „малката“ революция
на Джон Ленън и Йоко Оно и
отправените им послания за
мир. Марчев тогава изказва
пред обществеността и тезата, че времето ще покаже
дали тази книга е плод на
младежки порив в Яница или
талант, който ще избуи.
Днес колега и смело мога да
заявя, мой приятелю Марчев,
какво мислиш дали младежкия ми порив продължава?!
Магично или пък да, странно за едни и нормално за
други в живота нещата явно
се случват така – баба да отглежда внуче и защо пък да
не се нарека внучка на 95-годишната Искра, която запали
пламъка на перото ми, така че
и до днес то да продължава да
пише и пали Искрата на Седмицата – Долина.
Живеем във времена, в които ние сме призвани да бъдем
съвременните възрожденци
и будители на нашето време.
Нужно е хората на словото
и на духа да следваме принципите на чистата и етична
журналистика – принципи
завещани от нашите предшественици.
Нека си пожелаем силно, но
справедливо перо. И нека във
фокуса на обективите ни се
намира повече място за позитивното, доброто и истината!
Нека заедно възвисяваме
и пази писаното слово, нека
заедно отстояваме каузи и
работим за една голяма кауза
наречена – Казанлък!

На баня в Казанлък преди
близо 90 години

Най-ценната придобивка на Казанлък в края на
20-те години на миналия
век е новата модерна баня.
Подробности за това какво
е предлага тя научаваме от
стотния брой на вестник „Казанлъшка искра“ от септември 1928 г.
„Това не е обикновен модерен хамам, а една постройка
с всички удобства и приспособления, каквито изискват
нуждите на новия ни град“ изтъква старата газета.
Както информират пожълтелите й страници, най-напред се влизало в парната
(потилната), „гдето за 1-2
минути сте готови, за да се
изтрие кирът ви от теляка или
близкия ви, като имате във
всяко отделение по 10 курни
(корито под чешма в баня,
до което се сяда и от което се
гребе вода за къпане, б.а.) и
3 душа“.
Освен това, в мъжкото отделение допълнително имало
и басейн – плавалня, както го
наричали тогава, „гдето евентуално може младежите, особено спортисти и ученици, да

се обучават в плаване групово или поединично“.
В женското отделение,
вместо плавалня имало
вани.
Вестникът уточнява изрично, че цените за къпане
са „извънредно“ ниски и затова баните се посещавали
масово.
Обаче се обръща внимание, че задното стъпало в
долната част на басейна в
мъжкото отделение трябвало да се закръгли, защото там повече се играело
и плувало и лесно можело
някой да се удари.
Иначе навсякъде било
„хубаво и чисто“. Всичко
било „от мозайка, цимент,
бетон и неръждясващ метал“ - уточнява още „Казанлъшка искра“.
Авторът на дописката –
някой си М. С., обобщава,
че собствениците Л. Станев и Ив. Яламов „са дали
всичко, за да наредят една
модерна баня на града и
желателно е хигиеническият съвет да я разгледа, пречени това и направи своето
заключение“.

Преди 95 години:

Черно конче с бяла
звезда на челото
било талисманът
на Казанлък

- 65лв./кв.м.

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

Снимката е илюстративна
Майка му била „впрегатна градско-общинска
кобила"
Автор: Диана Славчева
В първия брой на вестник
„Казанлъшка искра", излязъл
през юни 1924 г., откриваме
кратка дописка за това, че в
оборите на градското общинско управление се отглежда
малко черно конче с бяла
звезда на челото си.
От информацията в старата
газета става ясно, че името му
било Събчо.
Редакцията призовава казанлъшките граждани да го
пазят,у защото „то принадлежи на целия град".
Оказва се, че майката на
жребчето е „впрегатна градско-общинска кобила".
Каква е била по-нататъшната съдба на малкия талисман на Града на розите, така
и не може да се разбере, тъй
ISSN
1310 - 1021

като в следващите броеве
не се открива и дума за кончето и трудолюбивата му
майка.
За да добием по-пълна
представа за времето отпреди стотина години, ще
споменем, че друга дописка в казанлъшкия вестник
споменава, че настоятелството на местния ергенски
клуб ще бъде бламирано,
защото „допуснало да се
сгодят някои членове от
клуба им".
Трябва да споменем, че
„Казанлъшка искра" е играел огромна роля по онова
време. Той е служил като
„открит лист" за всички,
които се разхождат по улица „Искра", по т.нар. Стъргало и на гарата. „Които
доброволно не си купуват
от най-новия брой на вестника, ще плащат двойна
такса" - гласи кратко съобщение, публикувано на
страниците на първия брой
на печатното издание.
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КОЙ, КОГА, КАК И
ПО КАКЪВ НАЧИН
Е БИЛ ГЛАВЕН
РЕДАКТОР – ОСНОВАТЕЛ НА
РЕДАКТОР ПРЕЗ
В.”ИСКРА”
1866-1930Г.
ВРЕМЕТО
95 В 95 ВЕСТНИКАРСКИ РЕДА
-ТЕ ВЕСТНИКАРСКИ
Първият

Брой 20

Петък, 31 май 2019 г.

ПЕТЪР ТОПУЗОВ

Много главни редактори на местни вестници са
същински донкихотовци
с вярата си да бъдат независими защитници на
правдата /даже през годините на жестока цензура/ и да преодолеят материалните трудности по
издаването.
У нас е уникален случаят с
продължителното излизане
на местния вестник „Искра“.
През седемдесетилетното
си съществуване той е имал
много главни редактори. На
каква възраст всеки от тях е
започнал списването му?
Петър Ив. Топузов /20.
VI.1866 г. – есента на 1930
г./ е бил на 58 години, когато е основал „Искра“ /“Казанлъшка искра“/ и я е редактирал шест години - до
смъртта си. Заемал военни
и граждански длъжности.
Проявил се на най-различни обществени поприща.
Възрожденската му всеотдайност по създаването на
околийски вестник била
толкова голяма, че го започнал като частно издание,
а целия първи брой написал сам. Скоро се уверил,
че издаването не е по финансовите възможности и
силите само на един човек.
Читалище „Искра“ поело
издръжката на вестника, а
Топузов привлякъл за помощници гимназиалните
учители Гено Дочев, Стефан
Паскалев и Димитър Чорбаджийски – Чудомир.
След смъртта му през 1930
г. списването на вестника
легнало върху плещите на
Гено Дочев и Чудомир. В
продължение на четиринадесет години двамата се
редуваха да издават по два
броя на двуседмичника.
Гено Дочев Широв /1884
– 1978/ се включил във
вестника 40-годишен. Редактирал го до октомври 1944
година.
Другият главен редактор – Чудомир /1890 – 1967/
се включил във вестника
34-годишен.
Двамата се придържаха
към демократичните традиции и се стремяха да издават независим вестник,
понасяйки много неприятности и жестока цензура.
Близо четвърт век, чак до
1948 г., работата на главните редактори беше безплатна – истинска възрожденска
дейност.
Следващият главен редактор – от октомври 1944
г. до 7 юли 1950 г. пет години и девет месеца – е Денчо

***
Прочел някъде за музеите
в културните среди, разгледал пловдивския и решил
да открие такъв и в Казанлък. Запретва се и през 1901
год. пред насмешливите погледи на съгражданите си
го открива само с десетина
предмета. В кратко време
обаче тъй увлича мало и голямо в града, че подарените
предмети почват да растат с
учудваща бързина. За всеки
подарен предмет, важен и
неважен, бай Петър издаваше разписки. По това време
аз бях ученик в прогимназията и в шкафа за писма при
училището рядко се виждаха
такива, но винаги беше пълен с бай Петрови разписки.
Така музеят растеше, обогатяваше се и от най-малката
стаичка при читалището се
премести в две, след това
в специално помещение и
сега едва се побира в три
просторни зали и притежава над 40 000 инвентарни
номера, а преди няколко години беше национален първенец.
***

Йорданов Баров /р.1920/. Най
– младият главен редактор
на в.“Искра“. Започнах работа на 24 години. Като своите
предшественици дълго работих във вестника безплатно.
С какво се препитавах? Бях
ръководител на обществена
книжарница. Но и там работата беше много напрегната.
Едва на 1 март 1948 год. Към
читалище „Искра“ се откри
платена длъжност за редактор. Тогава станах първият
платен главен редактор на
„Искра“. През лятото на 1950
г. бях преместен в окръжния
вестник „Септември“ в Стара
Загора.
От октомври 1944 г. за малко време „главните „ редактори бяхме двама. Вторият
беше Христо Дечев Христов,
над тридесет годишен,учител
в гимназията.
След мен , половин година
главен редактор беше Кольо
Ненов Драков /роден 1912 г.,
починал преди четири години/ По-късно той отново стана главен редактор.
В продължение на осем години – до края на юни 1959 г.
– главен редактор беше Христо Стефанов Гинев /р.1923 г./
Започна 28 – годишен. Той е
пример за произвол над главния редактор. Поместил във
вестника информация за критика от партийната конференция към секретаря Георги
Балкански. Балкански беше
преместен в Стара Загора на
изборна
административна
длъжност. След закриването
на околиите го издигнаха за
първи секретар на Градския
комитет на БКП в Казанлък.
За да си отмъсти на Гинев, го
уволни без никакъв повод.
Над тринайсет години от
юли 1959 г. до октомври 1972
г. – беше отново главен редактор Кольо Ненов Драков.
Тринадесет години се задържа главен редактор дошлият след него 42-годишен Борис Спасов Атанасов
/р.1930 г./
От 15 октомври 1985 г. до 17
юли 1991 г. – повече от 5 години – главен редактор беше
Данаил Парнаров /р.1954г./,
започнал 31-годишен.
След него, до осми април
1992 г., девет месеца беше и.д.
главен редактор Кънчо Стоянов Кънчев /р.1934г./. Тогава
петдесет и осем годишен, но
преди това дългогодишен редакционен работник.
От най-възрастния – Петър Топузов, до най-младия – Денчо Баров, главните
редактори допринесоха за
развитието и укрепването
на „Искрата“-та, за нейната
младост и дълголетие, за да
стигне до своя седемдесетгодишен юбилей.
Денчо Баров

Будният му и неспокоен
дух не се спираше само в музея и читалището. По онова
време много от децата на
бедните граждани нямаха
възможност да се учат и още
в ранна възраст бяха принудени да постъпват слугинчета или чираци из разните
работилници. Срещал ги бай
Петър всеки ден из чаршията
слаби, мръсни, неграмотни и
решава да се бори за откриване на чирашко училище в
града. Ходи при големци, настоява, пише писма на отговорни лица и успява. Известно време и аз преподавах в
това вечерно училище.
***
На никого от специалистите дотогава в града ни, който
беше околийски център, не
дойде на ума да се открие
селскостопанска
изложба.
Бай Петър пак се разтича,
пак агитация, пак преодоляване хиляди трудности и пак
успех. Един ден през 1923 г.
изнесохме подвижните столове на читалищния салон,
напълни се и той, и коридорите, и се превърна в една
чудесна изложба. Не остана

Огледало и летопис на
своето време

Конкретният замисъл за
създаването на този вестник
е лично на Топузов и лично
той самостоятелно финанси-

чрез упорито самообразование Петър Топузов успява да
стане един от най – активните
интелектуалци в града. Учудваща е неговата обществена
активност. През 1883 г. става
представител на ученическата
дружина, която по – късно започва да се нарича „ученолюбива”. Тук той държи сказки,
играе в театралните представления. През 1890 г. Топузов
повдига въпроса за построяването на нова сграда на дру-

ра и първите му броеве. Но
средствата не му стигат за
повече.
Назрелите обективни условия и необходимости на
ученолюбива дружинка „Искра” за създаването на свой
печатен орган дават живот на
вестник „Казанлъшка Искра”
и тогава Настоятелството решава от името на ученолюбива
дружина „Искра” да поеме редактирането и издаването на
вестника.
Петър Топузов е роден на
20 юни 1866 г . в Казанлък.
Възможностите на бедното
еснафско семейство не му
позволяват да получи голямо
училищно образование. Но

жината. Той е и инициаторът
за организиране на стопанска
изложба в Казанлък. Крупно
неговото дело е създаването на
музея при читалище „Искра”
през 1901 г. През 1902-1903 г. е
помощник кмет казанлъшката
община. С цялата си активна
обществена и просветна дейност П.Топузов съдейства за
стопанското и културно издигане на казанлъшкия край.
През 1922 г. издава написаната от него драма в 5 действия „ Да живее България”
Едно от най – значимите му
дела е създаването на вестник
„Казанлъшка искра”.
„Пиши истината, пък да става каквото ще!”

На 1-ви юни 1924 година излиза първият брой
на вестник „Казанлъшка
Искра” и неговите първи 4
броя са напълно самостоятелно дело на П. Топузов

ЧУДОМИР ЗА БАЙ ПЕТРА

село, фабрика и работилница, които да не изпратиха
нещо от своето производство, не остана и жител от
околията да не я посети.
***
За да свърже селата с града
и да ни запознае с нуждите,
болките и живота на околията, бай Петър замислил да
почне издаването на вестник. Намислил, решил и
почнал сам. Вестникът обаче е трудна работа, не може
всеки брой да се списва само
от едно лице и той извиква
Гено Дочев, Стефан Попвасилев и мен да образуваме
редакционен комитет. Вестник „Искра“ ето вече 42 години продължава да излиза
и да върши своята голяма
културна задача.
***
Богатият
казанлъчанин
Иван Хаджиенов през 1917
г. учреди фонд за постройка на техническо училище в
родния си град, но фондът с
години стои неизползуван.
Чрез вестник „Искра“ бай
Петър повдига този въпрос
и през 1924 година се избира

комитет, на който той е секретар. Помня го все с една
папка, забързан да търси или
членовете, или да разнася
покани за събрания. Грабне
папката и ми рече:
— Стой тука да пазиш музея, а аз ще прескоча за часдва до мястото на строежа,
защото са дошли инженерите.
Сега казанлъшкият техникум е напълно подреден и
всяка година дава на индустрията десетки квалифицирани работници.
***
Такъв беше бай Петър
Топузов. Винаги напрегнат,
винаги зает и неуморен. Той
е председател на „Еснафското сдружение“, в управата на
доброволческото дружество
„Сливница“, в читалището
и пр. На общоградски събрания, учителски конференции, родитело-учителски
срещи — навред.
***
Свит някъде в края на салона, слуша внимателно и от
време на време записва вър-
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Но иначе журналистът и редакторът Петър Топузов стриктно
спазва 10-те американски вестникарски заповеди, съобразно
които издава вестник „Искра” и които от първа страница препоръчва на всички свои сътрудници:

1. Когато давате своите новини, поднесете ги на
своите читатели бързо. Онова, което днес е ново,
утре е старо.
2. Бъдете кратки. По – малко думи, повече работа.
3. Бъдете ясни, както в излагането на мислите си,
така и в своя ръкопис.
4. Поставяйте повече и по-често точки, отколкото
запетаи.
5. Не прекалявайте нито с думи и словоизлияния,
нито с цифри.
6. Пишете само от едната страна на хартията.
7. Статия, над която сте загубили повече от един час,
остава за утре.
8. Онова, което сте оставили за утре, най – често никога не се печата.
9. Подписвайте онова, което сте написали. Вестникът прилича на изповедалня.
10. Стремете се винаги към истината и бъдете безпристрастни.
Бай Петър имаше своя специфична казанлъшка формула
за правене на вестни, която
благодарение на верния му
съратник Чудомир бе запазена
за поколенията:
„Един вестник като нашия,
според мене, трябва да е като

една ахчийница. Там трябва да
има и супа, и разни други тънки гозби, но ако на мющериите им се прияде и шкембе-чорба, ще им направим! Ще им
сготвим! И шкембе – чорба да
има! И фасул с люта чушка да
има!..”

ху цигарената си кутия. Слуша, бележи и чак на края ще
поиска думата. Публиката се
извръща към него и го чака
с интерес. Бай Петър вдига
бележките близо до късогледите си очи и с типичния
свой стил, примесен с хумор,
винаги ще каже нещо оригинално, нещо важно и полезно.
Той ни напусна през 1930
г., но плодовете на неговата дейност са тук при нас и
ни задължават да му бъдем
признателни и прекланяйки
се пред светлата му памет,
да пожелаем в хубавата ни
родина да се раждат повече
такива достойни синове.
1966

— Там съм аз, не ме закачай! И кога умра, пак оттам
ще ме пренесете!
— Оттам ли — да имаш да
вземаш — подхвърля на шега
госпожата.
— Ще скоча от ковчега и
пак оттам ще мина! — завършил бай Петър.
Бог да го прости!
1930 г.

***
Винаги редовен и точен
със събранията на настоятелството и в последните
дни той не изменил на себе
см.
— Като си рекъл Искра,
Искра — да ти се не види и
Искрата му, и намярата му!
Полегни си, почини си, я се
виж на какво си заприличал
— кори го незлобиво бай Петровица.

***
Общо дружествено събрание. Разглежда се въпросът за вестника. Някои от
по-младите членове не одобряват поместени статии и
антрефилета и препоръчват
вестникът занапред да се
списва в по-друг дух.
— Искам думата — изписка тънкият глас на бай
Петра. — Господа, един
вестник като нашия според
мене трябва да е като една
ахчийница. Там трябва да
има и супа, и бульон, и разни други тънки гозби, но ако
на мющериите им се прияде
и шкембе-чорба, ще им направим! Ще им сготвим!
И шкембе-чорба да има! И
фасул с люта чушка да има!
Турям точка!
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Гласовете ви чуваме

Иван СЪБЧЕВ:

Борис СПАСОВ

ОТ 63 ГОДИНИ
Е ЛЮБОВНАТА
МИ ВРЪЗКА С
ВЕСТНИК „ИСКРА”
ОТ 06 ФЕВРУАРИ 2004 - БР.5
казва най-дълголетният сътрудник на най-старото българско печатно
издание четиригодишният Иван Събчев
Въпросите зададе Петър
Марчев

Бай Иване, помниш
ли беше първата ти
дописка във вестник
„Искра”?

Първата дописка, която
дадох за публикуване във
вестник „Искра” бе озаглавена възстановяване дейността на казанлъшката
дружба „Розова долина”.
Същата беше редактирана
от Чудомир, който заедно
с Гено Дочев бе редактор на
вестника. Отпечатана бе в
брой 396 от 28.02.1941- ва.
По това време бях студент
в Юридическия факултет
на СУ "Климент Охридски"
- София. Последваха други
дописки и статии във вестника; бяха публикувани на
страниците му и първите
ми стихотворения

„Великанът” и „Когато
месецът се подава”.
От отпечатването на първата ми дописка изминали
точно 63 години. Шестдесет
и три години съм „тормозил” казанлъчани да четат
публикациите ми във вестник „Искра”- стотици материали, дописки, статии,
фейлетони, очеркови скици, спортни информации.

Какво си получил
и какво си дал на
вестник „Искра”?

Досегът ми с „Искра”
обогати езика и стила ми,
отношението към думите
и изразите. Даде ми удовлетворение, че това, което ме вълнува от живота на
хората, от ежедневието на
отделната личност, новото
в стопанското ни развитие и неговите проблеми
достояние на целия град и
общината.
Вдъхна ми вярва, че имам
сили за изяви и по-нагоре.
Започнах да сътруднича на
много централни вестници
и списания. На бял свят се
появиха мои и литератур-

ДЪЛГОЛЕТНАТА
МЛАДА " ИСКРА"
ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2004 - БР.7

Кънчо СТОЯНОВ
Най-дълголетният културен редактор на вестника
споделя свои спомени
От първи юни 1968 година
ме назначиха за редактор във
вестник "Искра". Основна месечна заплата - 110 лв. За прослужено време допълнително
месечно възнаграждение - 8.80
лв.
Седнах на стола на художника Милчо Христов, който
напусна вестника. Завеждах
културния отдел да 17.12.1992
година.
Заредиха с месеци и години
на попрището журналистическо. Бяхме млади - вряхме и
кипяхме в работата си. Пишехме по няколко материала в
седмицата. Имаше и критични
статии. Не всички критични
стрели улучваха мишената. Тя
беше по-високо от погледите
ни. Имаше таван до-тук. Критичната статия беше желателно да бъде видяна от отговорен
другар. Но и ние често пъти удряхме спирачките. Самоцензурирахме се. Не че някой ни казваше да го правим. Усещахме
откъде духа вятърът.
Предна статия писах, че
Марат заявил на Робеспиер:
"Политик, който живее охолно,
по-добре от народа, престава
да мисли справедливо". С цялата си наивност писах още, че
един ръководител поне веднъж
трябва да се изкъпе градската
баня, два-три пъти да пътува с
градския транспорт. Така поне
отблизо ще се запознае проблемите на хората. Извикаха
ни Комитета. Дали беше за тази
статия - не знам не ни упрекнаха в нищо. Казаха, че когато
пишем, трябва отпред и отзад,
отгоре и отдолу да поглеждаме
въпросите...
И сега, когато преминава
на тръс през годините, които

съм бил на работа във вестник “Искра” а те са 24 години,
5 месеца и 16 дни, мисля че
хубавите неща са били повече
от негативните. Вестникът ме
научи да бъда дисциплиниран,
отговорен за това, което пиша.
Той ми даде шанс да се срещам и общувам с много хора.
Да споделям техните радости
и болки, успехи и разочарования. Да разбера, че скромният,
кадърният, който безшумно и
всеотдайно си върши работата, Почти никога не е оценен
според способностите му. Той
винаги е мачкан под закон и
власт. Нахалните, безочливите, наглите, двуличните, тарикатите винаги изплуват отгоре
и успяват в живота. Както се
казва в епиграмата:
" Идейната им програма е
бедна - стани от стола аз да седна."
Не знам какво съм дал на
вестника. Сигурно е недостатъчно в сравнение с това,
което съм взел от него. Онова
време си отиде и едва ли някой
ще се заинтересува какво сме
писали тогава. Може би не е и
нужно. Вестникът е като еднодневката- трудно се създава, но
бързо умира...
Веднъж kазанлъшки ексдепутат ме попита продължавам
ли да пиша. Аз му казах, че съм
развод с музата, а журналистиката сам е сложил под възглавницата. Ти, рече ми той, не си
истински творец. Нали знаеш
поговорката на древните: нито
ден без написан ред?!
Можех да му отвърна с думите на Чудомир:
- Стига си ми говорил за
писателство. Какви по-хубави
професии има!
- Например?
-Например пенсионесионерството.
От единадесет години, откакто напуснах принудително
вестника, нищо не съм писал
за него. Може и да съм обиден,
може да съм огорчен, но пак ще
кажа че най-хубавите ми години на изява и реализация, бяха
именно във вестник „Искра“.
Затова му благодаря и му пожелавам дълголетие и младост, и
да бъде любимият вестник на
казанлъчани. А на колегите
които, продължават и днес традицията- да не угасне Искра-та
- остро перо и бодър журналистически дух.

ни произведения, между
които няколко спектакъла,
книги и други.
Наред с това от публикациите във вестник „Искра”
получих и едно морално
удовлетворение.
Какво
по-хубаво от това, по-голяма награда от тая да чуеш от
читател: "Благодаря, че ми
достави такова голямо удоволствие да чета материалите във вестник „Искра”.
Удовлетворение и задоволство получавам и от колегиалните отношения на
редакцията през годините
на моето сътрудничество.
Това ме кара да се чувствам
като член на колектива и
поражда в мен чувство на
значимост при списването
на вестника; чувство, цена
за труда ми е добрата оценка, което от своя страна още
повече ме импулсира и задължава.

Според теб, има ли
нужда вестник „Искра”
от дописници?

- Навремето старанието
на редколегията на „Искра”
беше насочено да привлича
повече дописници. И това
аз считам за основателно.
Разнообразието на материали с повече заглавия и
автори, безспорно обогатява вестника, прави го
по-четен и в крайна сметка
по-търсен.

ВЕСТНИК "ИСКРА"
Е СМИСЪЛЪТ НА
ЖИВОТА МИ
ОТ 28 МАЙ 2004 - БР. 20

признава Борис Спасов,
един от най-дългогодишните главни редактори.
Почти целият ми трудов и
творчески живот свързан с
вестник " Искра". Постъпих
непосредствено след завършване на висшето си журналистическо образование през
1955 година. Заедно с останалите трима млади редактори,
с които започнахме работа по
едно и също време, бяхме изпълнени с желание да изменим облика на вестника, който бе навлязъл в своята 32-ра
годишнина. И той да се списва професионално. Всичко
вървеше добре до 1959-та
година, когато бе извършено новото административно деление. Околиите бяха
ликвидирани. Тази промяна
се отрази твърде неблагоприятно и върху вестника. От
седмичник, започна да излиза три пъти месечно. Някои
колеги бяха принудени да напуснат, други се насочиха към
други медии извън Казанлък.
Няколко години по-късно, в
резултат на икономическото
развитие на града и на новото отношение на общинските
ръководства, " Искра" отново
стана седмичник.

През 1972 година бях назначен за главен редактор на
вестника. Стремежът ми беше
да продължа хубавите традиции в неговото издаване, да
стане още по-добре списван
и интересен за читателите.
Особено внимание отделихме на сътрудническия апарат.
Привлякохме специалисти от
селското стопанство, икономисти, културни дейци и общественици. Чести гости на
страниците на вестника бяха
Чудомир, известният на казанлъчани музикален педагог
и просветен деец Гено Дочев,
карикатуристите Теньо Пиндарев, Рачо Рачев, поетите
Иван Касабов, Паун Генов и
много други. Старанието на
редакционния колектив да
информира и осветлява обективно живота в Казанлък и
казанлъшкия край спомогна
за рязко увеличаване тиража
на вестник. Докато в началото на 70-те години Той не
надхвърляше 2000 броя, по
средата на 80-те достигна
около 10 000!
Почти през цялото ми пребиваване във вестника над
него е била упражнявана цензура. Понякога тя беше много
стриктна, друг път по-хлабава, но винаги върху материалите имаше гриф " Не съдържа държавна тайна". Критика
по отношение на дейността
на градските и общински ръководства беше невъзможна.

Тодор ХРИСТОВ

КАК СТАНАХ
"ИСКРИСТ"
ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2004 - БР. 6 да продължавам сътрудни-

Още като ученик се
пристрастих към вестник „Искра”- Тодор Христов, най-дългогодишният заместник-главен
редактор на казанлъшката печатна легенда.
Бях ученик във втори
прогимназиален клас на
училището в Александрово, когато за първи път
разтворих прочетох написаното в поредния брой
на четиристраничния двуседмичен вестник „Искра”.
Написаното ми хареса и
„изкълваха” до дума съдържанието, включително обявите и рекламите.
По-късно, вече ученик в
казанлъшката смесена гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", се пристрастих към
вестника и не пропусках да
купя поредния брой...
Годините минаваха. Завърших казарменото си
задължение, по-късно и
образованието си. Установих се на постоянно местожителство в Казанлък,
смених няколко работни
места. Същевременно вече
направил „първи стъпки”
в журналистиката - сътрудничех във вестниците
„Стършел” и „Отечествен
фронт” като околийски

кореспондент, аз също и в
местния „Искра”.
През лятото, по време на
кампанията за прибиране
реколтата, бях на служба
в Павел баня същата тази
1952 година. По уличните високоговорители, се
разнесе важно съобщение.
Слушах се. Говорителят на
Радио София зачете държавен указ - награждаване
на кореспонденти и дописници с медал „За трудово
отличие”, във връзка със
състоялото се първо национално съвещание на
нещатните сътрудници на
вестниците. Чете говорителят и просто се стъписах,
моето име, не повярвах!
Но след като говорителят
добави,
награденият е
кореспондент на „Отечествен фронт” и „Стършел”
, разбрах че грешка няма!
Прибирам се в Казанлък и
приятелите ме поздравяват, а на насроченото това
не случай „Националния
празник” на България ме
принудиха да открия веселата част с една от известните девойки, работеща в
Съвета...
Самочувствието ми порасна. На следващата година ме викат в редакцията
на вестник „Искра” и тогавашният отговорен редактор Христо Стефанов Гинев
ме посреща и уведомява,
че ми предлагат да бъда
назначен за „помощник
отговорен редактор”. И...
аз „клъвнах”. След няколко дни, през един горещ
августовски ден, рано-рано, много рано сутринта
се отзовах пред вратата на
редакцията. Макар и да не
бях дотогава щатен журналист, бързо свикнах с новата професия. Нещо повече,
намерих достатъчно време

чеството си за централните
вестници. По-късно това
сътрудничество се разшири
и към други печатни издания и Радио София. Та, при
една сбирка при първия
секретар Христо Калчев,
той подхвърли: Христов,
ти на колко господари си
слуга?". Това ме засегна,
но не отклони от избрания
път. За една критична забележка в рубриката "Бате
Стършели!" на околийското съвещание в залата на
временното кино „Искра”,
Георги Михайлов Балкански се провикна: "Едно дописниче, надраскал нещо в
нашия вестник, де то да го
питам как може да прави
това...” Цитирам по памет. Дописничето бях аз.
Впрочем, този околийски
ръководител бе известен с
избухливостта си и будеше
смях с честите си изказвания на обществени места.
Все пак, доволен бях, че
Бай Георги не задълба работата, защото се оказа, че
той не бил това, за което се
изказа публично. Някой му
бил казал.
И така, занизаха се годините в редакцията вестник
„Искра”. Години, много години се минаха от този августовски ден 1953 година.
Редакцията смени няколко
пъти адреса си, вестникът
стана седмичник, дойдоха
млади хора. Подготвени, с
нови идеи, а аз изпълних
стажа за пенсиониране,
даже го преизпълних. Много неща може да се разказва
за 80-годишният вестник
ветеран, но затова в други
броеве. Искам само да добавя, че „навъртях” близо
34 години трудов стаж във
вестника- вестник любим,
моя житейска съдба.

Т а б у
б е ш е
осветляването
работата
на
военните
заводи. Отказвани ни бяха и
пропуски за влизане в тях. Не
мога да не отбележа, че почти
всички редакционни работници проявяваха и автоцензура, от страх да не настъпят
лъва по опашката. Лично на
мен, поради недостатъчно
съгласуване на някои критични материали, два пъти ми е
налагано партийно и административно наказание.
През цялата ми тридесетгодишна работа във вестник
" Искра" съм се стремял да
поддържам добър творчески
и трудов климат. Може би
понякога съм бил прекалено
взискателен, но това е било в
интерес на работата. За създаване на по-добри дружески
и творчески връзки между
редактори, дописници и
сътрудници почти ежегодно
организирахме екскурзии в
страната.
Въпреки желанието ми за
създаване на добри колегиални взаимоотношения, поради интригантски действия на
двама колеги беше намерен
подходящо момент и чрез
партийната организация в
редакцията бях предложен за
отстраняване от Общинския
комитет на БКП. Напуснах
вестника с огорчение, защото
бях отдал три десетилетия за
неговото утвърждаване и развитие. Въпреки всичко вестник "Искра" е бил и си остава
смисъл и съдържание на моя
живот. И сега, когато се чества
80 годишнината от неговото
създаване, му пожелавам още
много години да бъде верен и
всеотдаен радетел за добруването на неговите читатели.
На добър час!

Иван СЪБЧЕВ си
спомня:

ЗАЕДНО С
"ИСКРА"
ВЪЗКРЕСИХМЕ
СТАРИЯ
КАЗАНЛЪК
ОТ 06 ФЕВРУАРИ 2004 - БР. 5
Преди около 10-ина години си спомних за подслушан
разговор между двама казанлъчани в третата възраст,
живеещи в София.
Те говореха с голямо вълнение за родния град, за
стария Казанлък. Градът с
малките криви учички, за
дворовете, потънали в зеленината, за ученолюбива дружина "Искра", за фотографа и
актьора Петър Арнаудов, за
един от кметовете на града
- Гурко Серафимов и други
популярни личности.
Този разговор още тогава
ме впечатли с обичта на казанлъчани към родния им
град, към миналото му, останало непокътнато в паметта
им. И тогава още си зададох
въпроса: "Защо да не възкреся и съхраня това романтично минало на града, заедно с
неговите популярни личности, знаменитости, чешити
и традиции и за бъдещите
поколения?"
Но това нямаше да мога
да осъществя, ако редакцията на вестник "Искра" не бе
откликнала на идеята, разкривайки през 1993 г. рубриките "Популярни личности" и
"Казанлъшки знаменитости".
Така първата популярна
личност - Груйчо адвоката
- се появи на страниците на
вестника, на 2 август, 1993г.
Следващия брой застана с
целият си ръст и неизчерпаем хумор Боршука и т.н. И
двете рубрики бяха посрещнати с голям интерес от читателите. Но нещата не спряха дотук. От редакцията на
вестника ми подсказаха да
събера в книга тези мои спомени. И така, не след дълго,
сборникът "Чешит парад от
стария Казанлък" стана факт
, публикуван от издателството "Казанлъшка Искра"
ЕООД; последваха го втора,
трета, четвърта част ...
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ЗЛАТНАТА
ТАКА СЕ РАЖДАТ БЪДЕЩИТЕ
МАРИЯ
ОТНОВО
ШАМПИОНИ
ОТВЯ
КОНКУРЕНЦИЯТА
Спортът

Най-бързата сред 9-годишните български момичета Мария Караиванова завоюва поредния
си златен медал.
Казанлъшката атлетка е
победителка в дисциплината 60 метра в един от
най-силните детски турнири в България “Атлетиката
търси таланти”. Възпитаничката на Петя Пендарева
стана и бронзова медалистка в скока от място. Съотборникът й Давид Желев
направи много силно представяне, като се класира на
финал за 60 метра и след оспорвана битка, много близки резултати и страхотно
бягане, зае 4-то място. Второ четвърто място за него в
дисциплината 150 м.
„Гордеем се много и с
двамата ! Представиха се
отлично със много силни
резултати!“, написаха от
СКА „Пендарева“.
Стартовете се проведоха
в София в празничния 24
май, когато стотици деца на
възраст между 6 и 15 г. премериха сили на Национал-

ния стадион „Васил Левски“
в дисциплините 60 м, 150 м,
600 м, 800 м, скок дължина и
скок дължина от място. Ден
по-късно, на стадиона в Казанлък 160 деца премериха
сили в ежегодния лекоатлетически Турнир " Купа Роза", финал на състезателната година
за възпитаниците от клуба на
Петя Пендарева. Истински
празник за атлетиката в града на розите и признание за
спортния дух и постиженията
на талантливите ни деца от
градините и училищата!
Турнирът на домакините се
проведе за 14 поредна година
с участието на деца от клуб "
Пендарева", 4-те детски градини, в които треньорите
откриват таланти - ЦДГ "Пчелица", ЦДГ "Здравец",Детска
градина " Еделвайс" и Военна
детска градина " Детелина"
Гости на турнира бяха малките състезатели от СКЛА "
БЕРОЕ" - Стара Загора и " Атлетик"- Хасково"
Събитието бе част от програмата за ,,Фестивала на розата" и Спортният календар
на Община Казанлък за 2019г.

12-годишните състезателки на волейболния ни тим
завоюваха първите златни медали за клуба и ДЮШ, след
като победиха на финалите днес с 2:0 и състава на ВК
„Яворов“ Чирпан.
Момичетата на Миглена Чирпан и ВК „Кирково от реСтрезова преодоляха всички- гион „Странджа“, и 4 състате си съперници категорично, вите от регион „Добруджа“
с 2:0, в заключителния тур- – ВК „Омуртаг“ Омуртаг, ВК
нир на 27 и 28 май и донесоха „Черно море“ Варна, Волейпоредна титла за волейболна- болна школа „Любо Ганев“
та ни школа. Във финалите от Русе и „Исперих“ Исперих.
държавното първенство при Със сребърните медали от
момичетата U12 в Казанлък шампионата на мини волейучастваха 8 отбора - ВК „Ка- бол останаха момичетата от
занлък“, СКВ „Берое“, Яворов Чирпан, а трети са състеза-

КАЛОЯН
СТАВА ВСЕ
ПО-ДОБЪР

Калоян Жеков (ЛК „Цветанка Христова“) продължава да подобрява резултатите си през този сезон.
След като спечели златен
медал, седмица по-рано, на
международния турнир в
Русе, Жеков взе сребро на
копие при мъжете на стадион „Берое“ в първи турнир
“Тракия“ в Стара Загора на
19 май, посветен на хвърлянията и скока на височина.
Най-силният ни копиехвърляч Марк Славов („Берое“
– Стара Загора) бе първи
при мъжете със 70.54 метра,
следван от казанлъшкия атлет с резултат 52, 63 метра.
Алекс Топалов завърши
четвърти на диск при юноши
старша възраст с 40,18 метра.
„Благодаря ви за личните
резултати!, коментира във
Фейсбук треньорът на момчетата Светла Миткова.

МАЛКИТЕ ЛИДЕРИ ДОКАЗАХА СЕБЕ СИ
момчета играха мъжки и завоюваха победата. Това ни
дава право да играем баражи
за влизане в елитна група на
България и ние ще направим
всичко възможно да постигнем тази цел", закани се Паральов.
По-младият състав, 2006
на "Розова долина", завърши
наравно 1:1 с домакините от
Сливен.

А ГОЛЕМИТЕ "РОЗИ" ЖЪНАТ

ПОБЕДИ
ФК „Розова долина“
изигра успешен 33-и кръг
на Трета лига – Югоизточна група, в който гостува на ФК „Сокол“ Марково.

С два гола на Пламен Колев,
по един – за Кристиан Петров
и Михаил Лалев, и общ резултат 4:0
за тима на Казанлък приключи предпоследния двубой
за сезона.
"В първото полувреме
свърши мачът. Тотално ги
над играхме и водихме с 3:0",

разказа
старши-треньорът
Атанас Апостолов. Независимо от отсъствието на титулярите Ахмед Фаиков и Владислав Калайджиев, играчите
на Казанлък показаха класа
и по-добра игра. „Доволни
сме, че ще приключим сезона с победи“, коментира още
Апостолов.
В последния кръг, на 1 юни,
на стадион „Севтополис“ ще
гостува „Атлетик“ Куклен.
Мачът е от 18.00 часа.

Спортно катерене

ОТНОВО СМЕ СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ
След успешно проведеното Общинско състезание по спортно катерене,
казанлъшкият клуб „Селт
“ взе участие в 3-и кръг от
купа „България „, който се
проведе в Стара Загора на
19 май.
В него се съревноваваха
58 деца от 7 г. до 11 г., които
катереха в двете дисциплини
„трудност“ и „скорост“.

Клубът участва с девет състезатели, тренирани от Никола Недялков. При най-малките Камер Касабов грабна
бронзовия медал и в двете
дисциплини. При 8 – 9 г. момичета – Калина Арабова е на
7 – мо място на „скорост“ и
6-та на „трудност“, при момчетата Боян Стамов – 11-и на
„скорост“, 9 – и на „трудност“,
а Марк Стамов е 12-и и в двете дисциплини.
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телките на Омуртаг. Четвърти
са представителките на „Черно море“, следвани от „Исперих“, „Кирково“, школа „Любо
Ганев" и „Берое“.

Наградите връчиха треньорът на женския ВК „Берое“
Петър Дочев и волейболната
националка Веселина Григорова.

КОЛОЕЗДАЧИТЕ НИ
СА ТРЕТИ

Футбол

Набор 2005-2004 година
на ФК "Розова долина" завърши като лидер в своята група.
В много тежък мач срещу
силния отбор на"Сините камъни" в Сливен, момчетата
на Антим Паральов изместиха домакините от първото
място след победа с 2:0. "Въпреки ненормалната атмосфера по трибуните, нашите
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При 10 – 11 г. момичета –
Анна – Мария Бонева остана
със 6 – то място на „скорост“
и 13-та на „трудност“, Рая
Димова – 8-ма на „трудност“
и 12-та на „скорост“, Косара
Костова – 11-та на „скорост“,
14-та на „трудност“, Мирела
Цонева – 17-та на „скорост“,
16 -та на „трудност“, а при
момчетата – Никола Терзиев
– 8-ми на „скорост“, 6-ти на
„трудност“.

С бронзови медали от с.
Трилистник, където вчера
се проведе колоездачно
състезание, се завърнаха
представители на казанлъшките клубове.
Добро представяне записаха състезателите на КК „Лястовица-1905“, които отчитат

бронзов медал за Денис Ахмед
при момчета старша възраст.
Малшанс в групата на момчетата младша възраст размина
Георги Георгиев от медал. Възпитаникът на Иван Карапетров е четвърти, а с пето място
в групат азавърши Кевин Хаджиев.
Бронзов медал спечели в
старта при девойките Пламена Цветанова от клуб „Розова
долина“ Казанлък.

НАШИТЕ СА
СРЕД ЕЛИТА
НА ЕВРОПА

ГИМНАСТИЧКИТЕ
ОБОГАТИХА КОЛЕКЦИЯТА СИ
СК по художествена гимнастика “Розова долина“ продължава да трупа медали в
сезона.
В началото на април състезателките от Казанлък
завоюваха ред отличия от
турнирите „Фея под липите“
и Гимнастрада „Зона юг“. В
два поредни дни през май
(18 и 19 май) възпитаничките
на Мариана Ламбова записаха страхотно представяне в
„Арена Шумен“, домакин на
Държавно първенство по масов спорт, и в „Арена Сливница“, където се проведе държавният турнир за ансамбли
и индивидуални изпълнения.
Ансамблите Масов спорт на
„Розова долина“, след оспорвана битка и голяма конкуренция, завоюваха сребърни
медали и в двете възрастови
групи. В надпревараа взеха
участие 1380 гимнастички от
160 отбора в страната.
В същото време, ансамблите ни в Сливница също се качиха на почетната стълбичка.
Девойки младша възраст до
10 години победиха в съчетанията с топки, а девойки
младша възраст поведоха при
ансамблите с въжета. Второ
място за ансамбъл, родени
2011 година без уред и бронзови медали за ансамбъла ни
при младшата възраст с въжета.
Страхотно представяне на
гимнастичките ни и в индивидуалното
класиране.
Валентина Карацанова, в
групата на родени 2011 година, завоюва златен медал от
съчетанията на въже. Първи
места и за Никол Братованова (ДМВ – въже), Ирем Чауш

–(ДМВ – топка), Никол Илучева (ДСВ – лента) и Йоанна
Чолпанова (ДСВ – топка). Със
сребро в старшата възраст е
Кристина Гитева (на съчетание с топка), а Йоана Добрева
е с трето място в тази група.
20 наши грации се включиха и в турнира "Нюанс",
организиран от клуб "Нюанс"София. Момичетата на треньорките Мариана Ламбова
и Милена Калайджиева завоюваха куп медали. Ансамбъл
2011 без уред все сребърните медали . Второ място и за
тройка ДЕЦА род. 2010 г. съчетанията с топки. Девойките-младша възраст, 2007-2008
двойка въже са победителки
- заслужено със златните медали ат турнира.
Двойка въже, ДМВ родуни 2007-2008 година заеха 3
мяст.
При най-малките златен
медал спечели Йоана Митова
(2013г.) за съчетание без уред.
- Валентина Карацанова,
род. 2011, въже - 2-ро място
- Магдалена Петкова, ДМВ,
2007г. топка - 1-во място в
кат. Б
- Виктория Паскова, ДМВ,
2007г. бухалки - 3-то място в
кат. А
- Неделина Неделчева ДСВ,
2005г. бухалки - 1-во място,
лента 1во място в кат. Б
- Кристина Попова ДСВ
2004г. бухалки - 3-то място в
кат. А
Тренировките на СК „Розова долина“ продължават
с пълна сила в края на май,
тъй като предстоят поредица
от състезания в близките дни
и през юни, а сред тях и две
държавни първенства.

За трета поредна година в София се събраха най
– добрите млади катерачи на Европа, които се
състезаваха в дисциплината боулдър.
Това бе третия финален
кръг от Европейската купа,
в която взеха участие 269
състезатели от 27 страни.
България беше представена
от 18 състезатели в шестте
възрастови групи като четирима от тях са представители на клуб ,, Селт ‘‘ - Йоанна Недялкова, Иван Бонев,
Десислава Димова и Стоян
Петров. Въпреки силната
конкуренция и продължителното състезание повече
от 15 часа през първия ден,
състезателите от клуб ,, Селт
“ се представиха на ниво. На
25 май се проведоха квалификациите, като Стоян Петров беше един от тримата
българи, които достигнаха
до финал. В крайното класиране двама наши състезатели са с най -добро класиране
в своите групи от българските катерачи:
Юноши ( 18 – 19 г. ) – Стоян
Петров – 9-то място от 34
състезатели.
Юноши ( 14 – 15 г. ) – Иван
Бонев – 20-то място от 48
състезатели.
Девойки ( 14 – 15 г. ) – Йоанна Недялкова – 45-то място от 53 състезателя
Девойки ( 16 – 17 г.) – Десислава Димова – 43-то място от 45 състезатели.
В класирането по нации
България зае 7-мо място,
начело са отборите на Франция, Австрия и Италия.
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КОГАТО РОЗИТЕ
ЦЪФТЯТ И
РОЗОБЕРАЧКИ
С КРЪШНИ
ПРЪСТИ
ГИ БЕРАТ

64

КОЛОЕЗДАЧИ
СЕ БОРИХА

Фото поема

Брой 20

Бързи пръсти,
пръсти нежни,
късат цвят след цвят.
И сърцата,
и душите
пълнят с аромат.

ЗА КУПА “ДОЛИНАТА НА
ТРАКИЙСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ 2019“

Цветан Павлов и фотографите Андрей
Андреев и Ивайло Маджаров написаха
първата Фотопоема за Розоберачките

В ранна утрин,
утрин тиха,
тръгват те със смях.
Песен жива
и игрива
лее се след тях.

В синя вечер,
вечер синя,
върнат ли се те
Обичта и Красотата
носят във ръце.

На 27 май, в центъра на
Казанлък се проведе колоездачно състезание в
дисциплината колокритериум за Купа „Долината
на тракийските владетели
2019”.
Организатори на надпреварата бяха колоездачен клуб
„Лястовица” и община Казанлък.
Участие в състезанието взеха 64 колоездачи от клубове
от Казанлък и цялата страна,
като бяха разделени в три
възрастови групи: момчета младша възраст, момчета старша възраст и юноши
младша възраст.
В края на състезанието организаторите бяха подготвили специални награди за
участниците, а победителите
получиха купите си от Николай Златанов, председател на
Общински съвет Казанлък.
Ето и класирането:
Момчета младша възраст:
1. Стефан Йовевски, Троян, с
25 точки
2. Филип Магалчев, Свиленград, 13 точки
3. Светозар Иванов, Янтра, с
10 точки
4. Павлин Стефанов, Свиленград, 6 точки
5. Кевин Хаджиев, „Лястовица” - Казанлък, 3 точки
6. Георги Георгиев, „Лястовица” - Казанлък, 2 точки

Момчета старша възраст:
1. Веселин Георгиев, „Черноморец” – Бургас, 35 точки
2. Веселин Георгиев, Свиленград, 18 точки
3. Денис Ахмед, „Лястовица” – Казанлък, 8 точки
4. Радостин Златев, „Загорец” – Нова Загора, 4 точки
5. Марио Мъглижанов, „Цар
Симеон” – Пазарджик, 3
точки
6. Стилиян Стойчев, „Лястовица” – Казанлък, 3 точки
Юноши младша възраст:
1. Габриел Грозев, „Загорец”
– Нова Загора, 45 точки
2. Иван Бонев, „Сини камъни” – Сливен, 15 точки
3. Симеон Петков, „Хемус” –
Троян, 14 точки
4. Стоян Долапчиев, „Несебър”, 12 точки
5. Стефан Стефанов, „Сините камъни” – Сливен, 3
точки
6. Николай Чорбаджийски,
„Розова долина” – Казанлък, 3 точки
Специална награда на
името на Георги Коев, за
най-добре
представилия
се казанлъшки състезател,
бе връчена на Денис Ахмед
от КК „Лястовица”, който
застана на третото място
в своята възрастова група.
Специалната купа връчи
дългогодишния шампион
на България Даниел Петров.

УЛИЦАТА НА ЗАНАЯТИТЕ В КАЗАНЛЪК
ВЕЧЕ ЦЯЛА СЕДМИЦА ПОСРЕЩА ТУРИСТИ

Над 180 майстори, занаятчии и производители на
етерични масла са заявили
участие до момента в тазгодишната „Улица на занаятите“, която вече започна
работа. Първите разположени щандове предлагат
розови продукти, грънци и
бижутерия.
Посетителите на Фестивал
на розата 2019 в Казанлък ще
могат да видят богато разнообразие от авторска бижутерия, декоративни карвинг
свещи и най-различни изделия от восък, традиционните
керамични школи на България, пресъздаване на характерни за българския бит занаяти – тъкане, плъстене и др.
„Улица на занаятите“ е
разположена в района около
централния площад „Севтополис“: край Царската чешма
(Лъвовата чешма), улиците
„Искра“, „Отец Паисий“, „Генерал Скобелев“ и площад
„КИАЦО“.
За втора поредна година
площад „КИАЦО“ ще оживее
като пъстра експозиция на
открито с богатство от български бродерии и шевици,
фолклорни облекла и предмети от бита.
На „Улица на занаятите
2019“ има представители на

Всяка роза,
роза – цвете,
е една жена.
И от радост,
и от младост
е самата тя.

всички майсторски и занаятчийски школи в страната. Пъстрите павилиони ще
бъдат отворени до 2-и юни,
включително.
Общо 4 мероприятия за
търговците предвижда целодневна празнична програма
в 116-те Празници на розата
в Казанлък:
Цветният базар в парк
„Розариум“
започва
на
28.05.2019г. и ще продължи до
02.06.2019г. На 27-и май започва националното изложение за български производи-

Закичени с рози
те самите цъфтят.
... а в очите им можеш
да съзреш този свят.

ТЕЛЕФОН ЗА РЕЗЕРВАЦИИ:
0431/70299; 0888 277 020

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ
ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß! ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА
0888 974 040 / 0896 741 102

тели в пространството около
Дома на културата „Арсенал“
под мотото „С любов към българското“.
За първи път Общината
организира „Казанлък Мези“
– фестивал на Балканската
култура и кулинария, който
ще бъде разположен в парковото пространство до стадион „Севтополис“ от 27 май
до 2 юни. Анимации за деца,
спортни състезания и концертни формации ще предлагат ежедневни забавления за
казанлъчани и техните гости.

Всяка вечер ще има концерти на едни от най-харесваните български изпълнители и музиканти, в различни
музикални стилове.
Присъствието на българската маслодайна роза в
бита, културата и обичаите на българина ще бъдат
пресъздавани чрез ритуала
„Розоварене“ и ежедневието на семейство – розопроизводители за туристи и
гости в Етнографския комплексот днес до 9-и юни,
включително.

