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Винаги вкусна и разнообразна 
храна от нашата топла витрина.

116.
ПРАЗНИЦИ 
НА РОЗАТА

- Накъде така,
с таз кошница, 
мъниче?
- Отивам рози 
да бера аз,
 чиче!

НА КРАСОТАТА
КАЗАНЛЪК СТОЛИЦАСЕ ПРЕВЪРНА В

ДЕНЯТ, 

В КОЙТО

КАЗАНЛЪК
ДЪРЖИ НА
ТРАДИЦИИТЕ
И ГИ НАДГРАЖДА

Галина СТОЯНОВА:

Към стр. 3

ЗАКОН 
ЗА 
РОЗАТА 
ЩЕ ИМА.

Цвета КАРАЯНЧЕВА 
в КАЗАНЛЪК:

Нищо, че на 03.06.2019 
г. изтича срока за пода-
ване на предложения 
между първото и второ 
четене на закона за розо-
производството, 

ще изчакаме и станови-
щата на създадената работ-
на група, както и мнението 
на комисията по земедели-
ето на Народното събрание 
и самото Министерство на 
земеделието, но най-вече 
искаме да чуем и гласовете 
на малките розопроизводи-
тели, защото днес разбирам, 
че те имат своите сериозни 
опасения за бизнеса си и 
едва тогава ще преминем 
към второто гласуване на 
закона.

Продължава на  стр. 11

В кулминацията на Фес-
тивал на розата в Казан-
лък Кметът Галина Стоя-
нова честити празника 
на казанлъчани и техните 
гости: 

„116-те празници на ро-
зата са възхвала и поклон 
пред труда на всички розо-
производители и розопре-
работватели, които създават 
течното злато на света. Да им 
благодарим за това, че пазят 
традицията такава, каквато е 
от векове.“, започна привет-

Тази година Казанлък възхвали и се пре-
клони пред създателите на течното злато на 
света и пред Красотата, която древните тра-
ки ни завещаха. ствието си Кметът на Казан-

лък на централния площад 
„Севтополис“.

„Тази година празниците са 
уникални, защото представят 
най–уникалния продукт, кой-
то се получава от красивата 
роза Дамасцена – българско-
то розово масло, което съдър-
жа 283 компонента, които го 
правят най–качественото ро-
зово масло в света.“, посочи 
Галина Стоянова пред хиля-
дите жители и гости в центъ-
ра на града.

Към стр. 2

ЩЕ БОРИ МАКРОН 
С ЧАР И КРАСОТА

КАЗАНЛЪК
Към стр. 11

95г.
И

БАЙ ПЕТРЕ,
ДОКЛАДВАМЕ:

ДО ТУК! 
ПРОДЪЛЖАВАМЕ!

РОЗИ И ВИНО, ХЛЯБ И РОЗИ,
И АРОМАТ ЗА ВСЕКИ Тази година органи-

заторите на празника на 
фестивала на розата за 
пръв път съчетаха Аро-
мата на Розата, Виното и 
Хляба на Българина

Десетките хиляди гости на 
празниците имаха възмож-
ността и щастието да си по-
ръчат парфюм по собствен 
мерак с аромат на рози, да 
опитат десетките видове аро-
матни вина-розе на произво-
дители от цяла България и да 
участват в конкурса "Хлябът 
на Българина".

Четете всичко за розите, виното и хляба на стр. 11Ути БЪЧВАРОВ 

4155

БРОЯ

Към стр. 9
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УважениетоПразникът

Мария СТОЯНОВА Веселин ШИВАЧЕВ

„То получава златни ме-
дали и награди на изло-
женията в Лондон, Париж, 
Милано, в целия свят, за-
щото българското розово 
масло е най–качествено 
и най–търсено от всички 
порфюмерийни индус-
трии по света.”.

Към своите съграждани 
Галина Стоянова се обърна с 
думите: „Уважаеми казанлъ-
чани, Вие сте един достоен 
български народ, който пази 
Долината и традициите тук. 
Прекланям се пред Вашето 
трудолюбие, Вашето гос-
топриемство и Ви благодаря, 
че и днес посрещнахте гости-
те ни от целия свят! Дръжте 
здраво корена си тук, в Доли-
ната, за да я правим по–кра-
сива и да я предадем през 
вековете!“.

На хилядите посетители 
на Казанлък в днешния ден, 
Кметът пожела: „Добре до-
шли, уважаеми гости! Насла-
дете се на духа на Казанлък и 
на красотата на нашите оби-
чаи и традиции!“

 „Щастлива съм, че съм тук 
отново, за поредна година в 
тази благодатна Долина – на 
тракийските царе, на Цари-
ците на Розата, на древните 
традиции и на динамичното 
бъдеще, на усиления труд, 
но и на прекрасните фести-
вали.”, възкликна председа-
телят на Народното събра-
ние Цвета Караянчева. Пред 
официалните лица: Него-
во Високопреосвещенство 
Старозагорски митрополит 
Киприан, Почетен гражданин 
на Казанлък за тази година, 
заместник-председателя на 
Народното събрание Емил 
Христов, ръководството на 
Областна управа – Стара За-
гора, Общински съвет – Ка-
занлък и Администрация, 
чуждестранни делегации 
Цвета Караянчева заяви: „Тук 
сякаш се е събрала красотата 
на света! Много хора, много 
слънца, много лица, ароматът 
на розата, прекрасната гледка 
към върховете на Стара пла-
нина и Средна гора – това е 
Казанлък.  Хората чуват за 

този прекрасен край и се сти-
чат от целия свят.“.

Караянчева изрази благо-
дарност към кмета Галина 
Стоянова и нейния екип за 
това, че години наред под-
държат тази традиция, която 
ще се предава на поколени-
ята. Председателят на На-
родното събрание подчерта, 
че за нея Казанлък е град на 
красотата, но е и индустриа-
лен град. „За да се върнат тук 
младите хора и да останат им 
трябва работа, възможности, 
образование, култура и лю-
бов към родния край.“ Кара-
янчева изрази радостта си от 
откриването на Технически 
колеж в Казанлък към Техни-
чески университет – София, 
който ще подпомага с кадри 
местната индустрия.

Празничното шествие в 
Казанлък започна след отда-
ване на почит към паметта на 
Ботев и загиналите за свобо-
дата на Блъгария. Точно в 12 
часа с воя на сирените мно-
гобройните гости на празни-
ка от близо и далеч, на крака 
сведоха глави за подвига на 
героите на България.

Под мотото „Началото…“ 
пред публиката дефилира-
ха пъстри състави на детски 
градини, училища, читали-
ща, културни институти и 
гостуващи състави от побра-
тимени градове. Шествието в 
Казанлък обедини  емоциите 
на над 5 000 участници и сто-
тици хиляди гости. За първи 
път публиката бе поздравена 
от студентите на Технически 
колеж – Казанлък към ТУ – 
София, които бяха част от 
красивото дефиле.

По традиция, празничният 
ден започна с пресъздаване 
на цветните ритуали „Розо-
бер“ и „Розоварене“ в розови 
градини край Казанлък за 
официалните гости и турис-
ти.

51-та Царица Роза Верони-
ка Кънева и нейните подглас-
нички Кристияна Митева и 
Стела Владева бяха неотлъчно 
сред участниците в празнич-
ните събития. Шествието за-
върши с царска благословия 
за жителите на Долината и 
даде начало на рекордно дъл-
го общо хоро.

ПОЗДРАВИХА КАЗАНЛЪЧАНИ ЗА ПРАЗНИКА
от стр. 1

ЦАРИЦА, ВЛАДИКА И ГЕНЕРАЛ

Старозагорският мит-
рополит Киприан бе бъде 
удостоен със званието „ 
Почетен гражданин на Ка-
занлък” по време на Тър-
жествена сесия на Общин-
ския съвет.

Символиката на званието 
бе връчена на Негово Висо-
копреосвещенство Митропо-
лит Киприан от кмета Галина 
Стоянова. В словото си Стоя-
нова благодари на всички 
удостоени до сега почетни 
граждани на Казанлък, които 
със способностите и таланта 
си са дали своя дан за разви-
тието и просперитета на гра-
да и хората в него. Тя опреде-
ли почетните граждани като 
пазители на традициите, на 
развитието и на напредъка.

Кметът изрази задовоство-
то си от факта, че има въз-
можност да връчи званието 
„Почетен гражданин” на 
един достоен и добър човек 
като Митрополит Киприан, 
с добро сърце, обърнато към 
родния му Казанлък: „ Никога 
няма да забравя като казан-

винаги е бил и ще бъде в мо-
ето сърце, независимо къде 
църквата ще ме призове да 
служа. Затова вдигам дес-
ницата и благославям моя 
роден град, красивата Розо-
ва долина и прекрасния ни 
български народ.”

По решение на Общин-
ския съвет с вписване в По-
четната книга на Казанлък 
бяха удостоени Веселин 
Шивачев и Мария Стоянова. 
Отличията бяха връчени от 
кмета Галина Стоянова, коя-
то бе категорична, че една 
голяма част от вписаните в 
книгата достойни казанлъ-
чани са хора на културата и 
изкуството, което е доста-
тъчен повод за бъдещето на 
Казанлък.

Сбъдна се едно от поже-
ланията на Почетния граж-
данин Николай Ибушев към 
Почетния гражданин Едрьо 
Едрев световноизвестният 
лютиер да изработи цигулка 
за родния си град. Изящни-
ят инструмент ще бъде съх-
раняван в ИМ“Искра“.

Хорът на Старозагорската 

КАЗАНЛЪК ИМА И 
ОЩЕ МНОГО ДОБРИ 
И СЪРЦАТИ ХОРА ЗА 
ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ

лъчанка, че първото място, 
на което стъпи Митрополит 
Киприан, когато беше ръко-
положен, беше неговият ро-
ден град Казанлък. Зная, че 
той винаги ще бъде в сърцето 
му и ще допринесе много за 
доброто на казанлъчани и на 
тази райска долина.”

Митрополит Киприан бла-
годари за оказаната му от 
кмета и общинските съветни-
ци и всички, които са го под-
крепили чест: ”Нашият град 
Казанлък има много добри 
и сърцати хора, които заслу-
жават това звание. Казанлък 

опера под диригентството 
на Младен Станев отправи 
музикални поздрави към 
присъстващите официални 
лица, Община и Общински 
съвет, Почетни граждани 
и приятели на Казанлък от 
чуждестранни делегации на 
побратимени градове.

По време на Тържестве-
ната сесия бе прожектиран 
кратък филм за почетните 
граждани на Казанлък, в 
който те отправиха своите 
послания за доброто и бъде-
щето на Казанлък и Розова-
та долина.

Името на Веселин 
Шивачев бе вписано 
в Почетната книга на 
Казанлък за принос и 
постижения в образо-
ванието, изкуството и 
културата.

Професионалната му 
биография е изпълне-
на с работа като пре-
подавател и ръково-
дител, администратор 
и организатор, бил е 
и директор на Детска 
музикална школа. За 
казанлъчани той е из-
вестен като живата ис-
тория на театралното 
музикално изкуство в 
града, която наскоро 
пресъздаде в своята 
книга „Музикалният 
театър на Казанлък“. 
Негова е и творбата 
„Извор на таланти“. В 
момента продължава да 
бъде активен културен 
деятел и общественик и 
подготвя сборник, пос-
ветен на 160-годишни-
на от основаването на 
читалище „Искра-1860“.

Примата на казан-
лъшката оперета Ма-
рия Стоянова бе вписа-
на в Почетната книга 
на града за обществе-
но-полезна дейности, 
постижения в изкуство-
то и културата.

Независимо, че не е 
родена в Казанлък, за-
бележителният й твор-
чески път започва като 
балерина в Града на 
розите. В създадената 
от нея поезия Казан-
лък заема специално 
място с думи на голяма 
обич. През годините е 
дала живот на десетки 
главни роли в повече от 
25 оперни и оперетни 
спектакъла на казан-
лъшка сцена. 27 години 
пее в хор, а 12 е профе-
сионална актриса в те-
атър „Любомир Кабак-
чиев“. 

Наскоро зарадва 
своите почитатели с 
автобиографичната си 
книга „Един живот и 
още нещо“.
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Другите за нас

Най-важната инвестиция 
през мандата е създаването 
на Колежа към Техническия 
университет в София,  казва 
кметът на града. През това 
лято влагаме 1,9  милиона 
лева в асфалт за цялата об-
щина, с 200 хиляди лева ре-
монтират тротоарите. Вело-
алеи и екологичен транспорт 
са сред приоритетите на 
местната власт

Казанлък е домакин 
на 116-ята пореден 
Фестивал на розата, 
конкурсът за избор 

на Царица Роза 
сред казанлъшките 
абитуриентки тази 

година се провежда за 
51-ви път. Впечатляващо 

дълголетие! Как се 
пазят традициите г-жо 

Стоянова? 
Някои си мислят, че това е 

много трудна задача. И кога-
то нас, политиците, ни питат 
същото, ние също винаги се 
правим, че това е нещо мно-
го трудно.

А то е, оказа се, нещо мно-
го просто. Сутринта чух ин-
тервю с двама младежи, кои-
то правят графити с образите 
на български революционери 
върху различни сгради.

Питаха ги как са ги възпи-
тали да обичат България, за 
да рисуват патриотичните 
си графити ей така, на добра 
воля. Те отговориха простич-
ко: Не е нужно да корим учи-
телите, че те не ни възпита-
ват патриотично в училище.

Нужно е само през лятото 
да отидем на село, дали при 
баба, дали някъде сред при-
родата, и да усетим красо-
тата, земята, корените си. И 
това е достатъчно, да бъдем 
истински българи и да ценим 
традициите си. Бих казала и 
аз, че тук, в Казанлък, тези 
традиции живеят от годи-
ни, защото казанлъчани са 
стъпили здраво на земята, 
те живеят сред най-краси-
вата райска долина. Виждат 
напролет розите и тяхното 
ухание, зимно време виждат 
върховете на Стара Планина 
и Средна гора, есен – красо-
тата на дърветата и на всич-
ко около тях.

Ето, това е нещото, кое-
то създава традицията – и я 
пази, вътрешният усет на ко-
рена, който имаш.

А къде е тук ролята на 
общината, все пак някой 
трябва да организира и 

подтиква този усет?
Ролята на общината, на 

институциите, на държавата 
е да помагат на тези процеси 
и да ги ускоряват. В смисъл 
да помагат на обществото, на 
хората, които се занимават 
с култура и история, които 
имат дарбата да пресъздават 
културния продукт.  Да им 
помагат да го правят свобод-
но, все по-широко и по този 
начин да заразяват всички 
останали съграждани и бъл-
гари. Това е нещо по-гран-
диозно.

Все пак, кое е по-
различното в сегашния, 
116 фестивал на розата?

Всяка година,  или поне 
през последните 8 от моите 
два кметски мандата, се оп-
итваме да сложим различен 
акцент на празника.  То е, 
защото идват много туристи,  
които са от различни краища 
на света.  Вярно,  всяка годи-
на много от тях са нови, но 
има много такива, които ни 
посещават за пореден път на 
тези празници.

А и към нашите съгражда-
ни, които са част от гостите,  
трябва да сме отговорни и 
да се опитваме да правим 
нов културен продукт, който 
да им показва нещо ново.  И 
заради това миналата година 
вплетохме в празника люти-
ерството,  което има вече 
100-годишна традиция в Ка-
занлък.

Тази година ще обърнем 
специално внимание на про-
дукта за красота от природа-
та,  каквото е розовото мас-
ло.  Защото за него се знае 
много малко.  Единствено, че 
той е най-скъпият продукт 
след златото,  а понякога и се 
конкурира с него по цена, не-
случайно го наричат течното 
злато. Знае се,  че то е основ-
ната съставка на парфюмите 
по света и нищо повече.

А има специалисти –  тех-
нолозите,  научните работ-
ници,  които могат да раз-
кажат  защо точно розовото 
масло е тази основна състав-
ка,  защо не може без него и 
защо казанлъшкото,  българ-
ско розово масло, е по-ва-
жно и различно от турското 
например.  Защо но нашето 
е най-специално –  ето,  тези 
отговори ще бъдат дадени в 
следващите дни.
–А готов ли е Казанлък, 

да удовлетвори тези 
хиляди туристи, 

които идват?  Има ли 
достатъчно база,  в 

която да ги подслони 
и нахрани,  да им 

предложи различни 
забавления?

 А,  ето ви още една роля 
на общината.  По отношение 
на базата за настаняване,  го-
воря за хотелите,  в момента 
Казанлък не може да отгово-
ри на нуждите на туристи-
ческия поток.  Затова през 
следващите четири години 
положихме усилия да при-
влечем големи и качествени 
инвеститори,  които да гонят 
не само националното,  а и 
световното ниво на хотелите,  
балнео и спа настаняването.  
И мисля,  че вече имаме с 
какво да се похвалим.

Първо ще кажа за местните 
инвеститори.  Много години 
говорим с тях,  че трябва да 
помислят за развитие, за 
надграждане. Хотелите ни са 
хубави,  но с по 3 звезди ка-
тегория. 4 и 5 звезди няма в 
Казанлък.

Но ето,  вече имаме две 
сериозни казанлъшки инвес-
тиции. В центъра на града 
се довършва 5 звезден хотел 
на известен наш представи-
тел на хотелиерския бранш. 
С друга, по-малка инвести-
ция,  се строи семеен хотел в 
района около село Овощник,  
известен като Казанлъшките 
минерални бани.

Привлякохме и външни 
инвеститори,  който също 
край Овощник ще изгради 
комплекс върху 42 хиляди 
квадратни метра разгърната 
площ,  който ще предложи 
най-доброто спа и балнео-
лечение на нашите и чужди 
туристи.

И това не е нито пожела-
ние,  нито идея. Това са про-
екти, които или се довърш-
ват като този в Казанлък, 
или са на етап разрешения 
за строеж като проекта за 5 
звездния спа хотел.
Но има и туристически 

сдружения,  които 
позволяват на  

туристите да ползват 
база и в околните на 

Казанлък селища?
Да,  ние досега колегиал-

но сме работили с общините 
Стара Загора,  основно Павел 
баня и Велико Търново.  За-
щото нашите гости се наста-
няват по време на Празника 
и в района на тези три общи-
ни.  Разбира се,  шовинисти 
сме в добрия смисъл на тази 
дума.  Искаме туристите да 
си оставят парите при нас,  
при нашите хотелиери и рес-
торантьори,  и затова рабо-
тим в тази посока.

Едновременно с това рабо-
тим и съдружието на всички 
общини,  които са в Долина-
та на розите –  това е шести-
ят туристически район, съз-
даден от Министерството на 
туризма.

Това сдружение вече има 

изпълнителен директор,  
екип и офис тъкмо в Казан-
лък –  тъй като центъра на 
този регион е нашият град.  
На този етап започва много 
усилена работа за обеди-
няване на културните и на 
туристическите продукти,  
които предлагат всички об-
щини от Стрелча през Хиса-
ря,  Карлово,  Павел баня, та 
до  Казанлък, Мъглиж и Ста-
ра Загора.

Тези културни продукти 
трябва наистина да се допъл-
ват,  не да се състезават.  И аз 
съм благодарна на кметове-
те и на Карлово,  и на Павел 
баня,  и на Стрелча,  че в тези 
8 години на моите кметски 
мандати празниците при тях 
и в Казанлък винаги са в раз-
лични седмици,  така че да 
нямаме конкуренция.

Това е грозно и не е нор-
мално да се получава,  вина-
ги сме се разбирали.  Карло-
во започнаха и тази година 
по-рано,  след това сме ние,  
Павел баня следва –  така че 
да има туристически поток 
за всички.
Като добавим към това 
и богатата история –  не 
трябва да забравяме,  че 

приблизително в тези 
граници е и Долината на 

тракийските царе.
Плюс много талантливи 

хора.
Е, сигурно мнозина ще 
завидят на Казанлък 
заради това,  с което 

може да привлече 
своите гости от страната 

и чужбина.  Но как 
местната власт работи 
за своите  съграждани,  

в края на мандата сме и 
неизбежно идва време 

за равносметка?
Да, в този мандат най-ва-

жната инвестиция,  която 
направихме като община, е 
да създадем в града филиала 
на Техническия университет 
в София.  На практика, той е 
продължение на успешните 
проекти за дуалното и про-
фесионалното образование,  
които реализираме с цел 
създаването на свои кадри в 
региона.

Колкото Казанлък е турис-
тически, културен и приро-
ден център, толкова той е и 
индустриален център – ос-
новно на машиностроенето 
и хидравликата. При нас има 
много бизнес и аз съм бла-
годарна, че заедно с Общи-
ната бизнесът създаде този 
колеж.  И не само го създаде 
и напълни със студенти- те 
са вече над 80 души за това 
кратко време, но и продъл-
жава да се грижи по всякакъв 
начин за тях, и да помага на 
Техническия университет. 
Това е една наша дългосроч-
на инвестиция, за която Об-
щината наистина не беше 
сама.  Иначе инвестицията 
в образованието продължава 
през целия мандат.

През тази година завър-
шихме цялостната рекон-
струкция и обзавеждане на 
всички училища в Казанлък 
и на почти всички детски 
градини.

Тази година ще довършим 
още две градини и детски 
ясли. Ремонтирахме основ-
но и 5 селски училища, кои-
то вече  отговарят на всички 
съвременни стандарти.  Тази  
инвестиция не е случайна и 
не е направена,  защото по 
професия аз съм учител.

А защото не можем да ис-
каме от учителите да дават 
качествено образование,  
децата ни да се възпитават 
в традиции и патриотизъм,  
когато те са в лоша база, и 
условията в къщи, и в об-
ществото, драстично да се 
различават от материалната 
база в училищата им.

Но освен добрите мате-
риални условия,  които съз-
даваме като база в нашите 
училища и детски градини, 

трябва да кажа,  че в тях  ра-
ботят и много качествени 
специалисти.

А по отношение на 
инфраструктурата?  

Мнозина се питат защо 
в Казанлък неотдавна 
продадоха жиците на 
тролейбусната мрежа?  
Е, било е време,  когато 

градът е можел да 
се похвали,  че тук 

тролеите са тръгнали 
преди тези в окръжния 
център Стара Загора?
Темата за транспорта е 

много болезнена за казан-
лъчани. Защото това е не-
малък, компактен град, в 
който придвижването е мно-
го важно. По отношение на 
обществения транспорт сме 
длъжници на нашите граж-
дани,  защото той се изпъл-
нява от частен превозвач и 
качеството на услугата не е 
добро.

Имали сме много разго-
вори, налагали сме много 
санкции срещу този превоз-
вач, но така или иначе, това 
е, което предлага фирмата.  
Затова още преди година 
започнахме разработката на 
проект за интегриран град-
ски транспорт –  проект,  
който ще даде възможност 
да имаме екологичен транс-
порт.

Спряхме се на електробу-
си, именно, защото тролей-
бусният транспорт е по-ев-
тин и екологичен, и  търсим 
такъв вариант.

Не можем обаче да въз-
становим старите тролеи  и 
някогашния тролейбусен 
транспорт,  защото той е 
унищожен с приватизацията 
на общинската транспортна 
фирма “Динамика”  –  уни-
щожени са гаражните клетки 
за возилата,  елмрежата бе в 
много тежко състояние  зато-
ва частникът си я продаде.

Изчислихме,  че възстано-
вяването ще излезе много 
повече пари,  отколкото по-
купката на нови електробуси,  
които ще осигурят комфорт 
на пътниците.   На първо вре-
ме те ще бъдат 7  и ще пъту-
ват само в рамките на града.  
В момента тече процедурата 
по възлагане на обществена-
та поръчка,  има и обжалва-
ния.  Но това са неща,  които 
по закон се случват.  Надявам 
се да излезем от процедурите 
на Закона за обществените 
поръчки и до края на година-
та да закупим електробусите.

Гражданите сигурно виж-
дат, че вече изграждаме 
мястото,  където ще домуват  
електробусите,  зарядните 
станции за тях.  Направихме 
спирките,  както и  електрон-
ната система,  която ще дава 
информация за движението 
им.  На втория етап от този 
проект,  от догодина,  стени 
от граждане с още електробу-
си за междуселските линии.  
Но нека първо да видим ка-
къв ще е ефектът от градски-
те линии и дали гражданите 
ще ползват този транспорт.

А велоалеите?  От 
години градове 
като Казанлък и 

Севлиево се свързват 
с масовата употреба 

на здравословни 
екологичен транспорт, 
какъвто е велосипедът.
Традицията казанлъчани 

да ползват масово велосипе-
ди наистина е стара.  В го-
дините обаче се позагубила.  
Основната ни цел и фокус и 
да възстановим старите ве-
лоалеи и да направим нови,  
като се стремим да привле-
чем средства от ЕС  или от 
републиканския бюджет.  
Това е заложено в общия ус-
тройствен план на града.

Благодарение на пари от 
оперативна програма вече 
са факт велоалеята,  която 
свързва парк ” Розариума” с ” 
Тюлбето”  в чертите на града,  
както и велоалеята от Казан-

лък до Енина.  Възстановява-
ме велоалеята и до Овощник.  
Намираме се на етап разре-
шение за строеж на велоалея 
с дължина 6670 метра  изпъл-
нението на проекта ”  Светът 
на траките”.  Тази алея по 
естествен път ще свърже ” 
Розариума”  с Крън из тра-
кийските гробници в района 
на Шипка.

Като споменахте 
град Шипка,  да ви 

попитам докъде стигна  
обещанието рушащото 

се читалище да бъде 
възстановен? Преди 
година в социалните 
мрежи се вдигна шум 

за сградата и пристигна 
Министърът на 

културата.
Така е.  Тези дни бях при 

министър Боил Банов.  До-
кументите за обявяването 
на читалището за Паметник 
на културата са в комисията.  
Това е едно от условията,  за 
да започне ремонтът.  Ми-
нистърът е убеден,  че има 
достатъчно мотиви за това 
искане и комисията ще взе-
ме през юни положително 
решение.

Сградата е обезопасена,  
Общината възложи нейното 
проектиране и обследване.  
Проектът е готов,  в него 
има средства за поетапна 
реконструкция.  Започва-
ме от  покрива,  а министър 
Банов потвърди,  че ще оси-
гури пари за него,  както бе 
обещал и при идването си на 
място.  Има такива средства 
и предполагам,  че през ля-
тото ще направим покрива,  
а след това поетапно да про-
дължим.

Още един важен обект 
чака да бъде обявен за 
Паметник на културата 
–  изоставеният бивш 
дом паметник на връх 

Бузлуджа, известен като 
Чинията. 

За този обект, който е дър-
жавна собственост, правомо-
щията са на областния упра-
вител в Стара Загора и той 
работи много активно в тази 
посока. Като кмет на Казан-
лък помагам, защото ние сме 
заинтересовани обектът да 
се отвори за туристи. Мисля, 
че доста е напреднало об-
следването и проектирането 
сградата за нейната консер-
вация, тъй като на добровол-
ни начала работят студенти 
и професори от Университе-
та по архитектура в София. 

Знам, че вече има внесени 
документи в института за 
паметници на културата.

В предварителния 
разговор стана дума, че 

тази година отделяте 
200 хиляди лева от 

общинския бюджет за 
ремонт на тротоари.
Да след като почти при-

ключихме с благоустрой-
ството на междублоковите 
пространства, остава да се 
направят още две и предстои 
голямо асфалтиране и ре-
монт на тротоарите. В града 
бързахме да положим асфал-
та заради фестивала на роза-
та, в другите населени места 
на общината ще асфалтира-
ме през лятото.  За целта сме 
отделили 1,9  милиона лева.

Общинският съвет беше 
благосклонен възстановява-
нето на тротоари и сумата от 
200 хил. лв за това.  Ще по-
искам в средата на годината 
да дадем отчет какво сме на-
правили и ако има финансо-
ва възможност,  да увеличим 
малко средствата.  Защото се 
оказва,  че когато започнеш 
някъде ремонт,  винаги се 
отваря в съседство друг про-
блем и гражданите искат и 
там да пипнем.

В рамките на тази офан-
зива  ще ремонтираме прос-
транството около големия 
паметник на Георги Кирков 
в града.  Той беше оставен 
много години на изживя-
ване.  Още повече, че там е 
имало нездрава намеса на 
иманяри и  площадката бе 
пропаднала в единия край.  
Тъй като всичко се полити-
зира –  и паметниците,  и хо-
рата,  много време идеята да 
се възстанови този монумент 
се блъскаше между полити-
ките.  Тази година сме на-
правили проект, който е пла-
тен от Общината.  В момента 
цялостно реконструираме 
мястото. Площадката около 
паметника ще бъде скъсена и 
ще бъдат направени подходи 
на мястото на пропадането.  
Инженерно решение е това,  
няма друг начин за възстано-
вяване.

Продължаваме да засаж-
даме нови цветя –  предим-
но рози.  И се радвам,  че в 
последните години вече ги 
няма онези поголовни краж-
би на цветя в града. А беше 
време,  90% от цветята изчез-
ваха ден след засаждането 
им.
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Наводнените гаражи и 
избени помещения на три 
къщи в централната част на 
село Средногорово са отвод-
нени от РС ПБЗН – Казанлък. 
Съвместно с местната упра-
ва е създадена организация 
за реакция при повторно по-
вишаване на нивото на река 
Гюрля.

За да се осигури нормален 
водоотток, коритото на ре-
ката се следи и се извършва 
редовно почистване на усто-
ите на мостовете, вкючител-
но през този пролетен сезон. 
Към момента отчетеното ко-
личеството валежи от мест-
ната станция е 70 л/кв.м. 
През 2017г. кметът на селото 
Илиян Илиев инициира и 
съвместно с Община Казан-
лък е извършено кардинал-
но почистване на речното 
корито от дървета, храстова 
растителност и е извършена 
корекция на коритото с теж-
ка механизация по цялото 
протежение на селището. 
Превантивните мероприя-
тия са спомогнали да не се 
стигне до значителни щети 
и поражения в сегашната 
ситуация. Такова прииждане 
на река Гюрля, по спомени 

Розопроизводс твото 
в община Павел баня се 
очертава като един от 
основните отрасли на об-
щинската икономика. На 
територията на община-
та има над 10 действащи 
розоварни и над 6 000 дка 
розови насаждения. 

Силно развитият балне-
оложки туризъм и добрите 
условия за развитие на кул-
турен, екологичен и селски 
туризъм е другата силна стра-
на на нашия регион . Ком-
бинацията на тези фактори 
по естествен път доведе до 
решението за провеждането 
на Първия Празник на розата 
и минералната вода - Павел 
баня 2005. Идеята е породе-
на и от факта, че за пръв път 
Националният Празник на 
розата е проведен през 1966г 
именно в Павел баня.

Празника се организира 
ежегодно в рамките на 4 дни 
в края на втората седмица от 
м. юни от община Павел баня 
под патронажа на Кмета на 
общината Станимир Радев-
ски. В него са включени из-
ложба на местни творци, ба-
зар на художествени занаяти 
и продукти свързани с розата 
и розовото масло, фолклорен 
фестивал с международно 
участие, спортен празник с 
откриване на Плувно лято 
и избор на Цар на минерал-
ната вода и др. Всичко това 
е съпроводено с множество 
детски атракциони, люлки 
и базар, които придават до-
пълнителен колорит на це-
лия празник. Всяко населено 

Фолклорен танцов ан-
самбъл „Детелини“ гр. Па-
вел баня е създаден през 
1989г. отначало като тан-
цов състав към Центъра за 
работа с деца, а малко по 
късно със заповед на кме-
та е преобразуван със ста-
тут Общински Ансамбъл. 
Основоположник и дъл-
гогодишен негов художест-
вен ръководител е Недка 
Кавръкова, която положи 
много усилия  за утвър-
ждаването и разцвета му. 
След нейната кончина хо-
реограф и ръководител е 
възпитаникът и  Христо 
Христов, 32 годишен амби-
циозен и даровит младеж 
завършил Академията за 
МТИИ – Пловдив.

В  Ансамбълът пеят, играят 
и танцуват 150 души  от 4 до 
28 годишна възраст разпре-
делени в 4 възрастови групи.  
За тези 30 години от своето 
съществуване са изнесени 
над 600 концерта в страната и 
чужбина, като в репертоара са 
включени 40 танца от всички 
етнографски области на Бъл-
гария. От дълги години е  със 
статут Представителен Ан-
самбъл. За високи художест-
вено–творчески постижения 
е удостоен с най високото от-
личие от съюза на българските 
музикални и танцови дейци – 
„ ЗЛАТНА ЛИРА“. 

Вече три десетилетия ан-
самбълът  съхранява и прена-
ся от поколение на поколение 
богатото наследство и тра-
диции на българските песни 
и танци. През тези години е 
взел участие 25 фестивала ор-
ганизирани от ЦИОФФ и ИОФ 
с призови класирания на фес-
тивалите „Алтън Карагьоз“ 
Бурса, „Festival de Montignas“ 
– Франция, „Sarvar“  – Унгария 
„Баварската кралица“ – Мюн-
хен, фестивалът на Дружбата – 
Русия, „Арарат“ – Батуми, Гру-
зия и др.. Осъществени са 55 
турнета и гостувания зад гра-
ница -  в Испания, Франция, 
Италия, Турция,  Гърция, Гру-
зия, Румъния, Русия, Унгария, 
Полша,  Кипър, Сърбия,Маке-
дония и др., където достойно е 
представил българския фолк-
лор. Не минава и празник в 

общината без участието на 
Ансамбъл „Детелини“.

Материалното осигурява-
не на учебно-репетицион-
ния процес е непристана 
грижа на общинското ръко-
водство. Преди 8 години е 
построена нова, просторна 
репетиционна зала със съб-
лекални, гардеробна, баня и 
сервизни помещения. Оси-
гуряват се  средства за изра-
ботка  на  национални кос-
тюми за всички възрасти. 
Финансирането на издръж-
ката, средствата за пътуване  
за концерти и фестивали в 
страната и чужбина се зала-
гат ежегодно в общинския 
бюджет и се гласуват от Об-
щинския съвет. Оптими-
зирана е структурата – към 
ансамбъла работят двама 
художествени ръководи-
тели, двама корепетитори, 
един репетитор, гардероби-
ер, директор. Репетициите 
се водят по седмичен график 
ежедневно без неделя, като 
на тримесечие са изготвя и 
предава в Общината отчет 
за дейността.  За обогатява-
не репертоара често се ка-
нят външни постановчици 
от водещи наши ансамбли. 
През последните 3 години 
са гостували за постановъч-
на работа Ивайло Иванов 
/“Филип Кутев“/, Христо Ди-
митров /“Българе“/, Богдан 
Донев /“Найден Киров“/, 
Кирил Апостолов /“Пирин“/, 
Енчо Енчев /“Загорчета“/ 
Нова Загора.

Преценката ни е, че ан-
самбълът се развива по въз-
ходяща линия, постоянно 
обогатява репертоара си и 
е приет добре от публиката 
както у нас така и в чужби-
на. Това  дава основание на 
общинското ръководство 
да продължава линията на 
укрепване , подпомагане и 
издръжка на дейността му.

ТВОРЧЕСКА
 ХАРАКТЕРИСТИКА

НА АНСАМБЪЛ 
„ДЕТЕЛИНИ“

гр. Павел баня

С ТРАДИЦИЯ И ОБИЧАИ ЗАПОЧНАХА 
ПРАЗНИЦИТЕ НА РОЗАТА В ПАВЕЛ БАНЯ

място от общината представя 
своите традиции, обичаи и 
характерни за него ястия на 
импровизираните "Селски 
дворове".

Изборът на Царица Роза – 
Павел баня преминава под 
формата на грандиозен спек-
такъл с участието на известни 

Галина Стоянова разпо-
реди екипи на Общината 
да разчистят безопасно 
къщата, за да могат да за-
почнат строителните дей-
ности.

Община Казанлък ще под-
помогне възстановяването на 
дома на Красимира и Михаил 
Михайлови, който пострада 
от гръмотевичните бури. Две 
мълнии паднали  над къщата 
на семество Михайлови мал-
ко след 2 часа в неделя през 
нощта. Вследствие на пожара, 
който предизвикват, напъл-
но е унищожен покривът на 
сградата, а заради обилните 
дъждове домът им е навод-
нен, унищожена е и част от 
покъщнината им.

"Това е показателен 
знак, че в обществото се 
възражда традиционната 
за българина съпричаст-
ност към проблемите на 
другите“, коментира Ма-
ринов.

Младен МАРИНОВ:

ПРАВИ СЕ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО 
ЗА МИНИМАЛИЗИРАНЕ НА 
ЩЕТИТЕ В КАЗАНЛЪК

Бързата реакция на общи-
ната, полицията и екипите 
на пожарната безопасност 
е допринесла за минимали-
зиране на щетите в района. 
Това каза министър Младен 
Маринов след извършената 
инспекция на пострадалите 
на територията на Казанлък 

места, съобщиха от пресцен-
търа на МВР.

„Хубаво е, че много хора са 
откликнали и са се притекли 
на помощ на пострадалите. 
Това е показателен знак, че 
в обществото се възражда 
традиционната за българина 
съпричастност към пробле-

мите на другите“, коментира 
Маринов и изрази увереност, 
че с общи усилия, на хората 
ще бъде помогнато да въз-
становят щетите. „Прави се 
всичко възможно за мини-
мализиране на щетите, бла-
годарение на ракетните пло-
щадки районът е предпазен 
от градушка, което би довело 
до сериозни загуби за стопа-
ните и за селскостопанската 
продукция“, заяви вътрешни-
ят министър. Той поясни, че 
следващата точка на инспек-
цията е районът на Велико 
Търново.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
ЩЕ ПОДПОМОГНЕ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 
НА УДАРЕНАТА ОТ 
МЪЛНИЯ КЪЩА

Веднага след призива на се-
мейството реагираха строи-
телни хипермаркети и фирми 
от Казанлък, а Община Казан-
лък ще поеме всички разходи 
по цялостното възастановя-
ване на къщата и още днес със 
заповед на Кмета ще настани 
семейството в Общинско жи-
лище. ,,Ще се постараем да ги 
обгрижим така, че да са на до-
бро място, да са спокойни, да 
имат възможност, наблизо е 
мястото, където ще ги наста-
ним, да идват, да виждат, че 
работят строителите и в най–
скоро време се надявам да 
имат покрив,, Галина Стояно-
ва разпореди екипи на Общи-
ната да разчистят безопасно 
къщата, за да могат да започ-
нат строителните дейности.

на възрастните местни жи-
тели не е имало от 1951г. до 
сега. 

В село Горно Черковище 
няма наводнени къщи, само 
няколко двора. И там е съз-
дадена организация от РС 
ПБЗН - Казанлък, съвместно 
с местната управа, при нуж-
да.

КОГАТО ГЮРЛЯ ИЗЛЕЗЕ 
ОТ КОРИТОТО СИ

изпълнители и танцови фор-
мации.

В рамките  на Празника се 
представят ритуал “Розобер” 
и Розоварене по традицион-
ни и съвременни методи. 
Залп от Черешово топче обя-
вява грандиозно шествие на 
всички участници в Празника 
заедно със всички Кукерски  
състави от общината, които 
преминават по улиците на 
града.Всички те се събират на 
площада в центъра на града 
сред хиляди зрители и пред-
ставят своите обичаи.

Б  И  О  Г  Р  А  Ф  И  Я
на    Недка  Кавръкова – 

художествен ръководител на                                               
Ансамбъл  „Детелини” – 

Павел баня  
Недка Кавръкова е роде-

на през 1959 г. в Павел баня. 
След завършване на УНСС – 
София дълги години работи 
като началник на финансов 
отдел при община Павел 
баня, а в последствие и като 
началник Данъчна служба. 
Четири мандата е  била об-
щински съветник, а също и 
председател на Общинския 
Съвет. Оглавявала е комиси-
ята по Бюджет и финанси, по 
Образованието и култура. С 
непреклонно чувство на от-
говорност се отнасяше към 
всяка своя дейност и поето 
задължение. Всички я по-
знават като  перфекционист 
в своята професия и пример 
за коректно обществено 
поведение и смислен чо-
вешки живот , подчинен на 
обществените интереси. Тя 
бе открит, емоционален, и 
достоен човек, общественик 
и Будител.

Художествено – творче-
ския си път започва като 
танцьорка в Ансамбъл „Ар-
сенал” при Христо Стоянов, 
впоследствие завършва и  
школата за художествени 
ръководители в  Пловдив. 
Основател е на фолклорен  
Ансамбъл  „Детелини” Павел 
баня преди 30 г. и неизменен 
негов ръководител и хореог-
раф до преждевременната 
си смърт.  Този Ансамбъл, в 

който  играят, пеят  и танцуват 
150 танцьори  от 6 до 28 годиш-
на възраст  допринася изклю-
чително  много за обогатяване 
културния живот на града и 
района. Гостувал е през тези 
години 52 пъти на фестивали в 
чужбина, като  голяма част от 
тях са по покана на ЦИОФФ.  
Завоювал е престижни отли-
чия от  участията си във  Фран-
ция, Русия, Турция, Италия, 
Испания, Грузия, Кипър и др. 
От дълги години неизменно 
е носител на званието „Пред-
ставителен Ансамбъл”. Из-
ключително полезни и плодо-
творни се оказаха контактите 
и съвместните постановки  с 
„Ансамбъл Българе”, „Филип 
Кутев”, „Арсенал”,  „Загорчета” 
– Нова Загора,  „Гергьовден” – 
Раднево и др.

Недка съумяваше да предаде 
по един своеобразен и непо-
средствен начин своя артисти-
чен и творчески талант на въз-
питаниците си,  да култивира в 
тях любов и всеотдайност към 
фолклора, вплел дълбоките си  
корени в местните традиции 
и обичаи като Коледуване, 
Лазаруване, розобер и др. За 
изключителни заслуги и при-
нос в обществения и културен 
живот, традициите и духовно-
то развитие  Недка Кавръкова 
бе удостоена посмъртно със 
званието „Почетен гражданин 
на Павел баня”. А на 8.06 2019 
г. за увековечаване делото и 
в нейна чест ще бъде открит 
паметник в градския парк до 
репетиционната зала на „Де-
телини“. Повече четете на vestnikiskra.com
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Решения на ОбС от 28.05.2019
РЕШЕНИЕ № 1055 ОС_2773
Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Ка-

занлък” Старозагорски митрополит Киприан (Огнян Д. Ка-
занджиев) – за обществено полезна дейност за развитието и 
просперитета на Казанлък в духовната сфера и културното 
наследство, за укрепване на баланса между различните веро-
изповедания.

РЕШЕНИЕ № 1056 ОС_2778
Удостоява с вписване в „Почетната книга на град Казанлък“ 

Веселин Н. Шивачев – за изключителни постижения  в облас-
тта на образованието, изкуството и културата.

РЕШЕНИЕ № 1057 ОС_2843
Удостоява с вписване в „Почетната книга на град Казанлък“ 

госпожа Мария С. Иванова – за нейната дългогодишна общест-
вено-полезна дейност за град Казанлък и Общината и за из-
ключителните и постижения в областта на културата и изку-
ството.

РЕШЕНИЕ № 1058 ОС_2800
Общински съвет – Казанлък приема Протокол от 05.04.2019 

г. на Комисията, назначена със Заповед №459/29.03.2019 г. 
и предложението на Кмета на община Казанлък и одобрява 
списъка от четвъртокласната пътна мрежа за преасфалтиране 
през 2019 г., както следва:

1. Път Казанлък – Розово, 3300 кв.м на стойност 68 749,98 
лв. с ДДС.

2. Път ІІ-56 – Шейново, 6300 кв.м на стойност 131 249,96 лв. 
с ДДС.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ за участъците по двата пътя – 9600,00 
кв.м на стойност 199 999,94 лв. с ДДС.

РЕШЕНИЕ № 1059 
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореж-

дане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 
2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, 
като към Приложение №6 се включва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 35167.150.886 (три 
пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем осем шест) 
с площ 1 000 (хиляда) кв. м, местност „Старите лозя“, гр. Ка-
занлък, по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-
18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на 
територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг 
вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни ус-
ловия: IX (девета); при граници: 35167.240.137, 35167.150.891, 
35167.240.124, 35167.150.890, 35167.150.889, 35167.150.887, 
35167.150.137.

Начална тръжна цена: 2 330 (две хиляди триста и тридесет) 
лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 (две седем 
четири девет девет точка три четири едно точка пет) с площ 
357 (триста петдесет и седем) кв. м, местност „Каделкова чеш-
ма“, с. Енина, по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-
18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на 
територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; 
Категория на земята при неполивни условия: VI (шеста); при 
граници: 27499.341.502, 27499.30.146, 27499.341.8, 27499.341.4, 
27499.29.88, 27499.341.501.

Начална тръжна цена: 360 (триста и шестдесет) лв. без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 38563.28.383 (три осем 

пет шест три точка две осем точка три осем три) с площ 1 104 
(хиляда сто и четири) кв. м, с. Копринка, по КККР на с. Коп-
ринка, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД 
на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; 
Начин на трайно ползване: Мочурище; Категория на земята 
при неполивни условия: 0 (нула); при граници: 38563.186.1, 
38563.28.333, 38563.20.83, 38563.185.1.

Начална тръжна цена: 730 (седемстотин и тридесет) лв. без 
ДДС.

4. Поземлен имот № 603.291 (шест нула три точка две девет 
едно) с площ 483 (четиристотин осемдесет и три) кв. м, мест-
ност „Гюрля“, с. Горно Черковище,; Трайно предназначение на 
територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; 
Категория на земята при неполивни условия: VII (седма); при 
граници: №603.179, №603.180, №603.501 (полски път).

Начална тръжна цена: 250 (двеста и петдесет) лв. без ДДС.
5. Поземлен имот № 603.186 (шест нула три точка едно 

осем шест) с площ 549 (петстотин четиридесет и девет) кв. м, 
местност „Гюрля“, с. Горно Черковище,; Трайно предназначе-
ние на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: 
Нива; Категория на земята при неполивни условия: VII (се-
дма); при граници: №603.187, №603.312, №603.189, №603.190, 
№603.185, №603.501 (полски път).

Начална тръжна цена: 280 (двеста и осемдесет) лв. без ДДС.
6. Поземлен имот № 603.187 (шест нула три точка едно 

осем седем) с площ 600 (шестстотин) кв. м, местност „Гюрля“ 
с. Горно Черковище,; Трайно предназначение на територия-
та: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория 
на земята при неполивни условия: VII (седма); при грани-
ци: №603.501 (полски път), №603.188, №603.312, №603.186, 
№603.180, №603.179.

Начална тръжна цена: 300 (триста) лв. без ДДС.
7. Поземлен имот № 603.239 (шест нула три точка две три 

девет) с площ 480 (четиристотин и осемдесет)кв. м, местност 
„Гюрля“, с. Горно Черковище,; Трайно предназначение на те-
риторията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставе-
на орна земя; Категория на земята при неполивни условия: VII 
(седма); при граници: №603.461, №603.464, №603.462.

Начална тръжна цена: 240 (двеста и четиридесет) лв. без 
ДДС.

8. Поземлен имот с идентификатор 53179.113.184 (пет три 
едно седем девет точка едно едно три точка едно осем четири) 
с площ 1 063 (хиляда шестдесет и три) кв. м, местност „Кара-
кос“, с. Овощник, по КККР на с. Овощник, одобрени със За-
повед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; Трайно пред-
назначение на територията: Земеделска; Начин на трайно 
ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при 
неполивни условия: IX (девета); при граници: 53179.113.181, 
53179.113.185, 53179.113.195, 53179.113.196. 53179.113.333, 
53179.113.183, 53179.113.182.

Начална тръжна цена: 790 (седемстотин и деветдесет) лв. без 
ДДС.

9. Поземлен имот с идентификатор 27499.353.142 (две седем 
четири девет девет точка три пет три точка едно четири две) 
с площ 251 (двеста петдесет и един) кв. м, местност „Круш-
ките“, с. Енина, по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед 
№РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначе-
ние на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: 
Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (че-
тири); при граници: 27499.353.141, 27499.353.510, 27499.80.2, 
27499.353.702, 27499.234.1.

Начална тръжна цена: 300 (триста) лв. без ДДС.
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира 

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

РЕШЕНИЕ № 1062 ОС_2823
І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда 

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

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) с обща площ 
965 (деветстотин шестдесет и пет) кв. м, находящ се в кв. 56, 
с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. 
Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на 
имота: север и изток-край на регулация; юг - УПИ II общ. и за-
пад-улица.

Начална тръжна цена: 6 300 (шест хиляди и триста) лв. без 
ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) II (втори) с обща площ 
890 (осемстотин и деветдесет) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясе-
ново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, 
одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: 
север УПИ I общ; изток – край на регулация; юг – УПИ III общ. 
и УПИ IV общ. и запад улица.

Начална тръжна цена: 5 800 (пет хиляди и осемстотин) лв. 
без ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III (трети) с обща площ 
1 645 (хиляда шестстотин четиридесет и пет) кв. м, находящ се 
в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план 
на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при гра-
ници на имота: север УПИ II общ; изток – край на регулация; 
юг – улица и запад- УПИ IV общ.

Начална тръжна цена: 9 900 (девет хиляди и деветстотин) лв. 
без ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) с обща 
площ 900 (деветстотин) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, 
общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одо-
брени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север 
УПИ II общ; изток –УПИ III общ., юг и запад- улици.

Начална тръжна цена: 5 850 (пет хиляди осемстотин и пет-
десет) лв. без ДДС.

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

РЕШЕНИЕ № 1063 ОС_2824
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на 

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

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.50 (три пет 
едно шест седем точка пет нула седем точка пет нула), с площ 6 
316 (шест хиляди триста и шестнадесет) кв. м по Кадастралната 
карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-
88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. „Казанлъшки мине-
рални бани“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на терито-
рията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Нива, при 
съседи: 35167.507.93, 35167.507.94, 35167.507.98, 35167.507.102, 
35167.507.187, 35167.507.51, 35167.507.48, 35167.507.205.

Начална тръжна цена: 54 950 (петдесет и четири хиляди де-
ветстотин и петдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за так-
си, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.93 (три пет 
едно шест седем точка пет нула седем точка девет три), с площ 
7 378 (седем хиляди триста седемдесет и осем) кв. м по Ка-
дастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв. „Ка-
занлъшки минерални бани“, гр. Казанлък; Трайно предназна-
чение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно полз-
ване: Нива; при съседи: 35167.507.90, 35167.507.95, 35167.507.94, 
35167.507.50, 35167.507.205, 35167.507.49, 35167.507.171.

Начална тръжна цена: 64 200 (шестдесет и четири хиляди и 
двеста) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. 
са за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира 
провеждане на публични търгове за продажба на имоти по т. I. 
и да извърши всички последващи правни и фактически дейст-
вия във връзка с продажбата им.

РЕШЕНИЕ № 1064 ОС_2825
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на 

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

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-147 (шести за сто че-
тиридесет и седем) с обща площ 647 (шестстотин четиридесет 
и седем) кв. м, кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък, по действащ 
ПУП, одобрен с Решение №194/2005 г. на ОбС-Казанлък и ка-
дастрален план, одобрен със Заповед №300-4-65/2002 г., при 
граници на имота: север – УПИ II- 147; изток – УПИ III - 146; 
юг – УПИ V – 145, запад - улица.

Начална тръжна цена: 6 470 (шест хиляди четиристотин и 
седемдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци 
и др. са за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира 
провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да 
извърши всички последващи правни и фактически действия 
във връзка с продажбата му.

РЕШЕНИЕ № 1065 ОС_2808
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за 

Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцелар-
ни планове за елементите на техническата инфраструктура за 
Поземлен имот с идентификатор 35167.1.610 – с НТП  “Нива”, 
местност „Абаята“, с площ от  0.441 дка по КККР на  гр. Ка-
занлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД 
на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, с цел промяна 
предназначението и начина на трайно ползване  на имота в 
„За жилищни нужди“;

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.
РЕШЕНИЕ № 1066 ОС_2831
1. Допълва Годишна програма за управление и разпорежда-

не с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 
година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казан-
лък, като към Приложение №6 се включва:

2. Определя пазарна цена в размер на 1 152,00 (хиляда сто 
петдесет и два) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на 
имот, частна общинска собственост - незастроена  земя с площ 
176 (сто седемдесет и шест) кв.м, при граници: североизток  – 
улица; югоизток и югозапад – Поземлен имот №284 и северо-
запад - УПИ III-283, представляваща реална част, придаваема 
към Имот №284 (двеста осемдесет и четири) при урегулиране-
то му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран 
поземлен имот IV-284 (четвърти за двеста осемдесет и четири) 
в кв. 32 (тридесет и втори) по плана на с. Долно Изворово, общ. 
Казанлък с площ 1040 (хиляда и четиридесет) кв.м, при гра-
ници: североизток и югоизток улици; югозапад – УПИ V-284 и 
северозапад – УПИ III-283 при прилагане на Подробен устрой-
ствен план, одобрен със Заповед №22/1987 г.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи до-
говор с Георги Стоянов Урумов, за прехвърляне собствеността 
на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режий-
ни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка 
на заявителя.

РЕШЕНИЕ № 1060 ОС_2821
I. Изменя Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казан-
лък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., в Прило-
жение № 2 „От продажба на ДМА в т. ч.“, неразделна част от 
нея, като се допълва под №15 следния Общински имот: №15; 
АОС №3228/2016 г., 63/364 и. ч. от Поземлен имот с идентифи-
катор 35167.502.5990, прогнозна цена 255 000 лв.; 63/364 иде-
ални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, 
ведно със следните самостоятелни обекти 35167.502.5990.1.2 и 
35167.502.5990.1.3, с обща площ 365 кв. м, ул. “Ген. Скобелев“ 
№ 12, гр. Казанлък.

II. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на 
глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казан-
лък, при начална тръжна цена:294 166 (двеста деветдесет и че-
тири хиляди сто шестдесет и шест) лв. без ДДС, на общински 
имоти:

1. 63/364 (шестдесет и три към триста шестдесет и че-
тири) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 
35167.502.5990 (три пет едно шест седем точка пет нула две 
точка пет девет девет нула), по Кадастрални карта и регистри 
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. 
на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул.“Ген. Скобелев“ № 12 
и с обща площ 364 (триста шестдесет и четири) кв.м; Начин на 
трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m); Номер по 
предходен план: 5990, квартал: 182 А, парцел V; при съседи: 
35167.502.9193, 35167.502.9195, 35167.502.5991, 35167.502.9127, 
ведно със следните самостоятелни обекти със самостоятелен 
вход от североизток на Сграда № 1:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
35167.502.5990.1.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две 
точка пет девет девет нула точка едно точка две) по Кадастрал-
ни карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № 
РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, 
ул.“Ген. Скобелев“ № 12, ет. 2, на едно ниво със застроена площ 
309,29 кв.м, ведно с 15,97% идеални части от общите части на 
сградата и правото на строеж, включва: 8 броя офиси, скла-
дови и сервизни помещения, коридори, вътрешно стълбище, 
съгласно утвърден проект към Акт за узаконяване на сградата 
№8/2004 г.; Предназначение: „За офис“; Съседни самостоя-
телни обекти в сградата: На същият етаж: няма, Под обекта: 
35167.502.5990.1.1, Над обекта: 35167.502.5990.1.3.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
35167.502.5990.1.3 (три пет едно шест седем точка пет нула две 
точка пет девет девет нула точка едно точка три) по Кадастрал-
ни карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № 
РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, 
ул.“Ген. Скобелев“ № 12, ет.3 и със застроена площ 329,79 кв.м, 
ведно с 17,03% идеални части от общите части на сградата и 
правото на строеж, включва: 8 броя офиси, складови и серви-
зни помещения, коридори, вътрешно стълбище, съгласно ут-
върден проект към Акт за узаконяване на сградата №8/2004 г.. 
предназначение: „За офис“; при съседи: на същия етаж-няма; 
под обекта- 35167.502.5990.1.2; над обекта- 35167.502.5990.1.4.

III. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организи-
ра провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. 
и да извърши всички последващи правни и фактически дейст-
вия във връзка с продажбата му.

РЕШЕНИЕ № 1061 ОС_2822
І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда 

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

АОС
Име, 
фамилия 
(фирма)

Приход 
(лв.)

Предназ-
начение

Описание на 
имота

№3681/
01.04.
2019 г.

Георги С. 
Урумов 1 152,00 ЖС

Реална част с 
площ 176 кв. м 
от УПИ IV-284 в 
кв. 32 на с. Дол-
но Изворово

АОС
Име, 
фамилия/ 
фирма

Приход 
(лв)

Пред-
назна-
чение

Описание на 
имота

923/
2011 г.

„Роза 
Травел“ 
ЕООД

2 540,00
Тър-
говски 
обект

УПИ II с площ 210 
кв. м в кв. 49 в 
село Дунавци.

АОС
Име, 
фамилия/ 
фирма

Приход 
(лв)

Пред-
назна-
чение

Описание на имота

3605/
2018г

Станка К. 
Узунова 230,00

Земе-
делска 
земя

113/713 ид. части от 
ПИ 302.219 мест-
ност „Черешака“ с. 
Бузовград

2. Определя пазарна цена от 2 540 (две хиляди петстотин и 
четиридесет) лева, без ДДС, за продажба на земя-частна об-
щинска собственост, на собственик на построената върху нея 
сграда: Урегулиран поземлен имот II (втори) с площ 210 (двес-
та и десет) кв. м в кв. 49 (четиридесет и девети), по Подробен 
устройствен план на село Дунавци, община Казанлък, област 
Стара Загора, одобрен със заповед № 655/2006 г, при граници: 
север – улица, изток – УПИ IV-447,  юг и запад – УПИ III.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи до-
говор с „Роза Травел“ ЕООД ЕИК: 200415532, със седалище и 
адрес на управление: град Казанлък, бул. „23-ти Пех. шипчен-
ски полк“ №25, вх. В, ет. 3, ап. 21 за продажбата на общинския 
имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и 
режийни разноски по издаване и вписване на договора са за 
сметка на заявителя -„Роза Травел“ ЕООД.

РЕШЕНИЕ № 1067 ОС_2802
1. Допълва Годишна програма за управление и разпорежда-

не с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 
година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казан-
лък, като към Приложение №6 се включва:

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот 
№302.219 (три нула две точка две едно девет) по План на ново-
образуваните имоти на местност „Черешака“, село Бузовград 
ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, одобрен със Заповед № 
ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на Областен управител-Стара Заго-
ра с обща площ 713 (седемстотин и тринадесет) кв. м, Трай-
но предназначение на територията - Земеделска,  Начин на 
трайно ползване – За земеделски труд и отдих (§4 от ЗСПЗЗ), 
V (пета) категория на земята при неполивни условия, при гра-
ници: имоти №302.220, №302.501, №302.218, №302.217, чрез 
продажба на общинската част–113/ 713 (сто и тринадесет към 
седемстотин и тринадесет) идеални части от земята на съ-
собственика – Станка К. Узунова ЕГНхххххххххх, за сумата от 
230,00 (двеста и тридесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и 
сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и 
режийни разноски по издаване и вписване на договора са за 
сметка на заявителя – Станка К. Узунова.

РЕШЕНИЕ № 1068 ОС_2814
1. Допълва Годишна програма за управление и разпорежда-

не с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 
година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казан-
лък, като към Приложение №6 се включва:
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Разни:

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

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

Малки обяви
Продава:

Купува:

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

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

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

1.0888787514 - Двустаен 65кв.м. ново строителство ”Цен-
тър” среден етаж, след цялостен ремонт , лукс , обзаведен 
- 75 000лв.
2.0899178887 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк Цен-
тър” 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. из-
ложение: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 те-
раси , добро състояние - 52 000лв.
7.0896741102 - Гарсониера 44кв.м. панел, долната част на 
кв.”Изток” - 29 000лв.
8.0899178887 - Изцяло обзаведена и функционираща къща 
за гости в с.Горно Изворово. РЗП 230 м2, дворно място - 
1дка. с прилецжаща постройка - 85 000 лв.
9.0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит кв.”Васил Лев-
ски” за ремонт - 60 000лв. изгодно!
10.0888787514 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк 
Център” таван+мазе - 80 000лв. 
11. 0896741102 - Тристаен 106кв.м. монолит ”Около Паза-
ра” за ремонт - 82 000лв. 
12.0876030556 - Гарсониера 44кв.м. панел ”Изток” средна 
част , ПВЦ дограма - 39 000лв. 
13. 0899178887 - Двустаен 68кв.м. монолит кв.”Васил Лев-
ски” след ремонт - 62 500лв. 
14.0888787514 - Тристаен 110кв.м. монолит + гаража , обза-
веден - 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 догра-
ма, 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. 
24.0876030556 - Къща в село Долно Изворово 1дка двор, 
тухла, измазана + постройка, Централна част - 28 000лв. из-

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

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

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

годно 
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, кер-
пич - 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 , изма-
зана , добро състояние - 22 000лв. 
34.0876030556 - Къща в с. Шейново 2дка двор, 2 етажа, 
тухла , добро състояние - 120 000лв.
35.0876802079 - Изгодно продава УПИ - 756 кв. м. и УПИ - 
673 кв. м. до парк ”Тюлбе”, директно от собственика. Цена 
по договаряне.
36.0896741530 Продавам 7 д-ка земя с къща, обори, скла-
дово помещение - хале. Къщата ново обзавеждане (баня и 
тоалетна), ток 3-фазен, местност Мъглиж, цена по догова-
ряне (бартер).
37.0896741530 Продавам дворно място с право на строеж 
2,5 дка., парк ”Тюлбе” (срещу ”Бялата къща”)
38.0886380029 Място 1 дка. с постройки, с. Дунавци. 16000 
лв.
39.0898845557 Опел ”АСТРА” 1,4 газова уредба; абрихт - 
220V; циркуляр - 380V.
40.0988897963 Продавам (под наем) ниви, 5 дка. рози, в с.
Черганово и с. Ръжена
41.0899936217 Продавам подземен гараж, център. 9700 евро
42.0899936217 Продавам дворно място в с. Крън 700 кв.м. 
20000 лв.
43.0893813499 Двуетажна къща с. Дунавци. тухлена, 680 
кв.м. двор, 120 кв.м. РЗП, 60000 лв.
44.0899936217 Апартамент 110 кв.м, добро състояние, кв. 
Запад 72000 лв. АГЕНЦИЯ „ИМОТИ КОНСУЛТ” СЛА-
ВОВСКА
45. 0877261072 Продавам кравеферма с ток и вода в село 
Ветрен.

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

КАНТОРАТА СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОКУПКА НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С БАНКОВ КРЕДИТ

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
ОКОЛНОСТИТЕ НА КАЗАНЛЪК С 

ПРЕДИМСТВО СА ЗЕМИ В МЕСТНОСТИТЕ 
КАЙЛЪКА И КАЙНАРДЖА

ПРОДАВА:

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

АПАРТАМЕНТИ В 
КАЗАНЛЪК

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

в района на бърза помощ след  
ремонт 130000лева
Четири стаи с кухненски бокс, 
монолит, среден етаж, в жк.Ва-
сил Левски-72000лева

КЪЩИ В КАЗАНЛЪК 
Стара къща-310кв.м 
двор-55000лева
Къща до Хидравлика - 120 000 лв.
Етаж от къща , център , мага-
зин -120000лв
Къща център 100000 лв.
Къща 520 кв.м. двор, Розариум 
130000 лв.
Къща до Лидъл –тухла, два 
етажа, 300кв.м. двор -85000лв.
Тухлен гараж, в района на 
централна поща,-18000лв

КЪЩИ В РЕГИОНА
Къща в Мъглиж - три етажа, 
тухла - 65 000 лв.
Къща в Манолово - след ре-
монт - 35 000 лв.
Къща в с.Видин, община Паве 
Баня-1декър двор 25000лв.
Къща в Средно Изворово 
26000лв.
Къща в с.Средногоро-
во-500кв.м. двор-13500лв
Дворно място в с.Горно 
Черковище-център, ток ,во-
да-10000лв.

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

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

0899 33 74 99

01.0879988047 Продавам букови дърва метрови
02.0895142634 Майстор покривни хидроизолации и др. СМР
03.0894777819 Набирам работници за розобер в близост 
до гр. Казанлък
04.0888385204 Атанас Щерев Янков с адрес Област Ста-
ра Загора, община Казанлък, гр. Шипка, ул. „Ген. Гурко” 
9 на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.6 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействи-
ето върху околната среда уведомява заинтерисуваните 
лица, че има инвестиционно предложение за производ-
ствени и складови дейности – Склад за семена, торове и 
препарати за растителна защита. Предвижда се ИП да се 
реализира в поземлен имот с индификатор 83199.27.604, 
землище на гр. Шипка, община Казанлък.
05.0878983100 Предлагам обучение по английски език, 
на изгодни цени

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

Стефка КАРАГЕНСКА ТОП ОФЕРТА

НИЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Кантора за 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

Агенция за 
социални услуги 

Стефка Карагенска 
почасово гледане 

деца, възрастни, болни

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

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

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

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ
ул. ”Отец Паисий” 33

ет. 1, офис 4
(южно от пазара)

0898 641 138

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

ПРОДАВА
Боксониери 

 20000 лв.
Гарсониери

изток - 30000 лв.
запад, монолит - 33000 лв. 30000 
лв.

Двустайни
изток - 35000 лв., 46000 лв.
запад - 42000 лв., 55000 лв.

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

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

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

Къщи в селата
Горно Черковище - 2-етажна, 
тухлена - 37 000 лв.
Габарево - 23 000 лв., 27 000 лв., 
32 000 лв.
Шейново - 28 000 лв., 32 000 лв., 
36 000 лв., 65 000 лв.
Енина - 39 000 лв., 45 000 лв., 
75 000 лв.
Копринка - 48 000 лв.
Хаджи Димитрово - 20 000 лв., 
55 000 лв.
Шипка - 15000 лв., 63000 лв.
Мъглиж-къщи - 15 000 лв., 37000 
лв., 42 000 лв., 57 000 лв.
Крън-къщи - 35000 лв., 56000 лв., 
69000 лв., 73000 лв.
Турия - 24 000 лв., 28 000 лв.
Ясеново - 19 000 лв.

ПАРЦЕЛИ:
Казанлък

УПИ 470 кв.м. - 25000 лв.

ТОП ОФЕРТИ:

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

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

imoti_olimpiq@abv.bg
ТОП ОФЕРТИ:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА в Казанлък: 
– 2-стаен, ново строителство, 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

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

– парцел на главен път 1900 кв.м., цена 
– в офиса

ПРОДАВА в други 
селища:

- Бузовград – дворно място 700 м2, 
14000 лв.
- Бузовград – земя 27.5 дка с лице на 
пътя за Казанлък
- Долно Сахране – дворно място 980 
кв.м., 9800 лв.
- Дунавци – голяма къща, 40000 лв.
- Енина – стара къща с двор 700 кв.м., 
55000 лв.
- Мъглиж – стара къща с двор 450 
кв.м., 12000 лв.
- Мъглиж – тухлена двуетажна къща, 
двор 400 кв.м., 45000 лв.
- Мъглиж – тухлена двуетажна къща, 
двор 700 кв.м., 55000 лв.
- Овощник – УПИ 480 кв.м., 18000 лв.
- Розово – обзаведена двуетажна тухле-
на 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 – дворно място 1245 кв.м., 15000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ в 
Казанлък:

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

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

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

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

Шипка - Парцели
УПИ - 750 кв.м. - 24000 лв.
УПИ - 935 кв.м. - 30000 лв.

УПИ - 800 кв.м. с масивна сграда 
- 50000 лв.

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

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

Бузовград
28 000 лв., 45 000 лв.

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

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

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

с. Габарево
800 кв.м.  - 12000 лв.

с. Ясеново

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

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

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

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

1.Продавам едноетажна тухле-
на къща вилен тип с 3 стаи, 
барбекю и голям двор 
в с. Ясеново - 18 000 лв.
2. Продавам - 2 етажна тухлена 
къща с 2 помещения за магазин 
и склад /или работилница/ в гр. 
Мъглиж - 36 500 лв. 
3. Заменям двуетажна тухлена 
къща в Мъглиж, с 5 стаи, І зона 
за гарсониера в Казанлък.
4. Заменям двуетажна тухлена 
къща с шест стаи и три бокса + 
сутеренен етаж с три входа, га-
раж и двор 1 дка в с. Шейново 
за апартамент в Казанлък.
5. с. Ветрен - продавам склад от 
360 кв.м. с 1212 кв.м. собствена 
земя. Метална носеща конструк-
ция, ламаринено покривно по-
критие, под - бетон - 16 500 лв.

ТОП ОФЕРТИ

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

КЪЩИ В СЕЛАТА

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

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

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

тел./факс.: 0431 63 566

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

ПОД НАЕМ

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

ИЗТОК

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

ЗАПАД

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

ЦЕНТЪР 

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

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

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

ПОД НАЕМ

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

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

САЛАБАШЕВ
ПЛАГЕР ЕООГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 65лв./кв.м.
КЪ ЩИ В КА ЗАН ЛЪК:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ма га зин 20 кв.м. + офис /склад/ 20 кв.м. и са ни та-
рен въ зел на ули ца “Хр.Бо тев”, сре щу дет с ка-млеч на 
кух ня - 350 лв.
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2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с 
идентификатор 40292.106.60 (четири нула две девет две точка 
едно нула шест точка шест нула) с площ 388 (триста осемдесет 
и осем) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри 
на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одо-
брени със Заповед №РД-18-21/ 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, 
Трайно предназначение на територията: Земеделска,Начин 
на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория 
на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при грани-
ци: имоти с идентификатори 40292.106.63, 40292.106.61, 
40292.106.64, 40292.106.59, чрез продажба на общинската 
част – 88/388(осемдесет и осем към триста осемдесет и осем) 
идеални части от земята на съсобствениците – Стоянка С. Са-
рафова, ЕГНхххххххххх, Елена А. Григорова, ЕГНхххххххххх 
и Стефка А. Дамянова, ЕГНхххххххххх  за сумата от 200,00 
(двеста) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и 
сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и 
режийни разноски по издаване и вписване на договора са за 
сметка на заявителите – Стоянка Сарафова, Елена Григорова, 
Стефка Дамянова.

РЕШЕНИЕ № 1069 ОС_2820
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореж-

дане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 
2019 г., приета с Решение №899/ 29.11.2018 г. на ОбС-Казан-
лък, като към Приложение №6 се включва:

АОС
Име, 
фамилия/ 
фирма

Приход 
(лв)

Пред-
назначе-
ние

Описание на 
имота

3689/
2019г.

Стоянка 
Сарафова, 
Елена Григо-
рова, Стефка 
Дамянова

200,00 Земедел-
ска земя

88/388 ид. 
части от ПИ 
40292.106.60 по 
КККР на град 
Крън

АОС Име, 
фамилия

Приход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на имота

3695/
2019 г.

Ганчо И. 
Иванов 200,00

Земе-
делска 
земя

97/497 идеални части 
от ПИ с идентифика-
тор 35167.190.696 по 
КККР на гр. Казанлък

АОС Име, 
фамилия

Приход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на имота

3675/
20.03.
2019 г.

"РУАН-З“ 
ЕООД, 
с ЕИК 
123652137

800,00
прида-
ваемо 
по регу-
лация

поземлен имот с 
проектен идентифи-
катор 35167.504.9143 
по КККР на гр. 
Казанлък

2. Прекратява съсобствеността върху Поземлен имот с 
идентификатор 35167.190.696 (три пет едно шест седем точ-
ка едно девет нула точка шест девет шест) с площ 497 (чети-
ристотин деветдесет и седем) кв. м, адрес: гр. Казанлък, п. к. 
6100, м. „Старите лозя“, Трайно предназначение на терито-
рията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид зе-
меделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 
девета по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. 
Казанлък,  одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на 
ИД на АГКК, при граници Поземлени имоти с идентифика-
тори: север и изток – 35167.190.125 (път); юг –35167.190.697 
и запад – 35167.190.695, чрез продажба на общинската част 
– 97/497 (деветдесет и седем към четиристотин деветдесет и 
седем) идеални части от земята на Ганчо И. Иванов, за сумата 
от 200,00 (двеста) лева без ДДС.

3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и 
да сключи договора за продажбата, като всички данъци, так-
си и режийни разноски по издаване и вписване на договора 
са за сметка на заявителя – Ганчо И. Иванов.   

РЕШЕНИЕ № 1070 ОС_2753
1. Дава съгласие, кмета на Община Казанлък, от името и в 

полза на Община Казанлък да приеме дарение от Ангел К. Ка-
лайджиев в качеството си на Управител на „РУАН-З“ ЕООД, с 
ЕИК 123652137, както следва:

1.1 При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ VII-9141, 
кв.340 (получен чрез обединяване на УПИ VII-522 и УПИ VIII-
522, кв. 340) по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед 
№ 223/18.02.2019г.  на кмета на Община Казанлък, предста-
вляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен иденти-
фикатор 35167.505.9141 по КККР на град Казанлък, одобрена 
със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, Ангел К. 
Калайджиев в качеството си на Управител на „РУАН-З“ ЕООД 
с ЕИК 123652137, да дари на Община Казанлък собствеността 
върху земя с проектна площ от 41 кв.м., представляваща ре-
ална част от Поземлен имот с идентификатор  35167.504.522. 
Даряваната реална част е с проектен идентификатор 
35167.504.9142 и данъчна оценка  в размер на 922,50 лв. по 
Удостоверение за ДО №7404046069/26.03.2019г. на Дирекция 
„Местни приходи“ при Община Казанлък.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи 
договор за дарение на поземления имот от т.1.1, като всич-
ки такси по издаване и вписване на договора са за сметка на 
Община Казанлък.

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 
2019г., приета с Решение №899/29.11.2018г. на ОбС-Казанлък, 
като към приложение № 6 се включва:

4. Определя пазарна цена от 800,00 (осемстотин ) лева, без 
ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна 
общинска собственост:

4.1 Незастроена земя с площ 16 (шеснадесет) кв. м, предста-
вляващ проектен поземлен имот с проектен идентификатор 
35167.504.9143 по КККР на гр. Казанлък  (Данъчната оценка на 
общинската земя е 360,00 лева, съгласно удостоверение за ДО 
№ 7404045850/ 15.03.2019 г. на дирекция „Местни приходи”). 

5. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи до-
говор с Ангел К. Калайджиев, в качеството си на Управител 
на „РУАН-З“ ЕООД, с ЕИК 123652137, за прехвърляне собстве-
ността на общинския имот по т. 3, като всички данъци, такси 
и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за 
сметка на заявителя – с Ангел К. Калайджиев в качеството си 
на Управител на „РУАН-З“ ЕООД, с ЕИК 123652137.

95г.
И

БАЙ ПЕТРЕ, ДОКЛАДВАМЕ:

ДО ТУК! ПРОДЪЛЖАВАМЕ! 
4155

БРОЯ

Приветствие към учас-
тниците в конференцията 
отправи кметът на Община 
Казанлък Галина Стоянова: 
“ „Вестник „Искра“ като ме-
дия е заслужила специален 
орден. Защото времената, в 
които живеем, когато печат-
ното слово и издания се губят 
не само от вестникарските 
павилиони, но и от полезре-
нието на гражданите, които 
все повече търсят виртуал-
ното слово, вестник „Искра“ 
излиза в много добър тираж 
и в страници, които са изклю-
чително интересни и се тър-
сят.“ Галина Стоянова споде-
ли изненадващите резултати 
от наскоро проведена анкета 
сред казанлъчани за това от 
кои източници черпят най–
много информация за съби-
тията в Казанлък. Най–висок 
е бил процентът на отговори, 
които сочат, че популярният 
източник на информация за 
казанлъчани е именно вест-
ник „Искра“.

Кметът на Казанлък връчи 
специален плакет на Града 
на розите на главния редак-
тор Данаил Парнаров. Упра-
вителят на „Казанлъшка ис-
кра“ЕООД Симеон Стоилков 
прие Поздравителния адрес 
на Кмета за годишнината. 
В него Галина Стоянова се 
обръща към редакционния 
колектив на изданието и уве-
рява, че лично тя, като кмет и 
нейният екип ще продължат 
да подкрепят редакцията на 
„Искра“: „Искра“ е носи-
тел на многоликата история 
на Долината на розите и на 
тракийските царе и пред Вас 
са поставени изключително 
високите очаквания на ин-
телигентната аудитория от 

читатели, културни деятели и 
общественици, с която Казан-
лък се гордее. Ето защо, Ви 
желая много здраве, устой-
чив заряд, безпогрешен усет 
за стремежите и желанията 
на жителите на Долината, за 
процесите в обществения 
живот на града, за да бъдете 
достойни пазители на чистия 
плам към бъдещето на Казан-
лък и неговите благословени 
хора!“, посочва в поздрава си 
кметът на Община Казанлък.

Журналистическа конфе-
ренция откри настоящият 
главен редактор на вестни-
ка Данаил Парнаров, който 
обърна внимание на идеята 
за създаване на изданието, 

Казанлъшкият вестник „Искра“ отбеляза своя 95-и 
празник от появата си в българската преса с провежда-
нето на журналистическа конференция в Историческия 
музей „Искра“.

годините, в които то започва 
да излиза и журналистчески-
те и морални принципи, кои-
то неговият създател – въз-
рожденецът Петър Топузов 
налага още в далечната 1924г.

Медийният форум се про-
веде в два панела. Първият 
бе научно-практически с над-
слов „95 години вестник „Ис-
кра” – феномен на българския 
периодичен печат”. В него със 
свои доклади участваха д-р 
Момчил Маринов, директор 
на ИМ „Искра”, д-р Марин 
Бодаков, който представи 
доклада си „Старият вестник 
на Чудомир днес”, краеведът 
д-р Косьо Зарев с лекцията 
„ Възрожденското начало на 
вестник „Искра”. Председате-
лят на СБЖ Снежана Тодоро-

ва представи доклад „Вестник 
„Искра” – минало, настояще, 
бъдеще”.

В следобедните часове се 
проведе и вторият панел, под 
мотото „Дигитализация на 
местния печат“ с модератор 
политологът Иво Маев. Коле-
ги от различни медии в стра-
ната  обсъждаха гледни точки 
върху съвременните тенден-
ции в медийното простран-
ство.

Вестник „Искра” е най-ста-
рият общински вестник в 
България, излизал без пре-
късване от неговия първи 
брой на 1 юни 1924 година до 
днес.

Конференцията бе част от 
богатата програма на Фести-
вал на розата 2019 в Казанлък.

Медал 
до Медала, 

мила
Майно льо, 

и Орден 
до Ордена, 

па и ново
Златно Перо!
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Уникалният

„И търпиш ти, а гради-
ната/ е отдавна непорина-
та/ и спокойно из лехите/ 
– нека си го кажем пра-
вата!/ – бродят на Стамул 
козите/ и на Стефан Циин 
кравата“

Чудомир към „Искра“ (1927)

Бих искал да посветя след-
ващия небрежен колаж на 
двама души. 

Единият, разбира се, е 
проф. Никола Георгиев, кой-
то видя там, където други 
виждат вестникарско из-
дребняване в прозата, про-
мяна в типа литературност 
и художествена условност, 
при която жанрови черти на 
репортажа, фейлетона, днев-
ника, вестникарското съоб-
щение, научнопопулярното 
четиво проникват в кръга на 
художествената литература 
и още един път разместват 
нейните противоречиво под-
вижни граници и природа. 
Преоткривателят на Чудомир 
– така нарича професора Яни 
Милчаков.

Вторият е самият Яни. Не-
прежалимия проф. Яни Мил-
чаков има много съчинения, 
посветени на Чудомир, но 
едно познаваме само като 
пет тези – „Чудомир като ли-
тературен критик”. В тази 
недописана статия той казва, 
че дългът на хуманитаристи-
ката към Чудомир е да бъде 
разбран в своето време и във 
всички последвали го българ-
ски културни епохи, на които 
той остава вечен и обаятелен 
съвременник. Защото Чудо-
мир, посредством изследва-
нията на Яни Милчаков, вече 
– най-после- е модерен автор. 
И му се пада да бъде в компа-
нията на модернистите, а не 
тяхна доморасла опозиция. 

Да започне\м тогава от-
рано. От модернистите. От 
тези, които сами се назовават 
модернисти. Чудомир не е от 
тях. Да започнем от тяхното 
отношение на любов и омра-
за към вестниците и списани-
ята.

...Пенчо П. Славейков нико-
га не е уважавал вестниците и 
вестникарите. Ето само един 
пример. На 20 юни 1910 г. той 
пита: „Защо бръмнаха всички 
тия вестникарски мухи, нака-
цали на трупът на българска-
та съвест.“ Това става в Речта 
му, произнесена на протес-
тационното събрание против 
славянския събор в Народния 
дом в София. Повод са „акро-
батите на славянската идея“, 
които по „недостолепен на-
чин“ пропъждат участници-
те, представители на свобо-
долюбивата и прогресивна 
руска интелигенция. Ето как 
продължава поетът:

„Ние казахме само една ис-
тина! А истини да се казват, 
още не е дошло време - тъй 
поне мислят нашите улични 
вестникари, покрай които 
живота минава незабелязано 
и които ги интересува сам 
кой циганин отде откраднал 
кокошки и дали от Русия ще 
дойде делегата на Славянския 
събор Череп Спиридович...“

Чудомир е там. Той е на 
двайсетина години, макар в 
спомена „Ттеатърра!“, пос-
ветен на Славейков, да се 
представя за 16-17 годишен, 
току-що постъпил в Рисувал-
ното училище. Пенчо Славей-
ков е на вече 44 години: къс, 
набит, брадат, с високо чело 
и очи, които пронизват… 
Чудомир си спомня, как той 
се качва на сцената, застава 
подпрян на бастона си и като 
леко се полюлява, започва да 
мята такива остроти, такива 
духовитости, че сграбчва из-
веднъж публиката в двора на 
една пивница срещу банята…

„Колко съжалявам, че в па-
метта ми е оставало твърде 
малко от тая знаменита реч!“, 
възклицава през 1939 г. Чу-
домир. Безспорно словото 

на Пенчо Славейков е край-
но впечатляващо със своите 
крайности. Пенчо Славейков 
е кабинетен човек – все пак 
той е поддиректор и дирек-
тор на Народната библиотека 
и директор на Народния теа-
тър; няма никаква изненада 
в това той да се противопос-
тави на уличното вестникар-
ство. Свръхчовекът да громи 
тълпата… 

По-интересно е как точно 
си спомня и не си спомня 
тази знаменита реч Чудомир? 
Той я препредава ето как: „За 
вестникарите пък каза, че ко-
гато животът течал пред тях с 
всичката стихийност, те едва 
смогвали да отбележат как 
някой циганин откраднал две 
кокошки и пр., и пр.“ 

Ето как кокошките стана-
ха две. Стоян Михайловски, 
за когото Пенчо Славейков 
казва, че неговата „мисъл 
скача ту напред-ту назад, 
както децата скачат на прес-
кочи-кобила – и който от 
30 години насам все полог 
търси, да снесе яйцето на 
своята запъртъчена мисъл, и 
пропъждан отвред, само кут-
кудяка – а яйцето го няма, та 
няма!...“ Няма да коментира-
ме изисканата реч на вожда 
на българския модернизъм. 
Чудомир си спомня реплика-
та на Пенчо Славейков като: 
„шейсетгодишен дърдорко, 
който все търси полог да сне-
се и все не намира“…

Но и това не най-интерес-
ното. У Славейков вестника-
рите не забелязват живота 
– или поне не забелязват зна-
чимото в живота… Чудомир 
обаче помни, че вестника-
рите не насмогват на стихи-
ята на живота. Не забелязват 
нищо - у Славейков. Забеляз-
ват, но не могат да се справят 
със забелязаното му и най-ве-
че със степенуването му по 
важност. Славейков е казал 
едно, но Чудомир е запомнил 
друго.

И нито дума за истината, 
която си стои в бъдещето.

В миналото обаче е фей-
летонът „Вестниците“ на Чу-
домир, отпечатан на с. 2 на 
вестник „Зора“ от 23 септем-
ври 1934. 

Защо той е важен за мен? 
Защото в него, вече извън 

контекста на Славянския съ-
бор, Чудомир цитира репли-
ката на Славейков за вестни-
ците: „Едно време покойният 
Пенчо Славейков зле беше 
охарактеризирал вестника-
рите  и вестниците въобще. 
Когато, беше казал той, живо-
тът тече с всичката си стихий-
ност, те едва смогват да отбе-
лежат в хрониките си, как 
някой циганин откраднал две 
кокошки. За Пенча може да е 
тъй, но за мене не. Аз обичам 
да чета вестници“.

Иронията на Чудомир не е 
очевидна. Тя е направо оче-
вадна. В един възкъс текст, ка-
къвто представлява „Вестни-
ците”, Чудомир цели пет пъти 
казва, че обича вестници – не 
за да увещае сам себе си, че 
това е така. А за да разбере 
и най-невнимателният чита-
тел, че в това твърдение има 
нещо крайно съмнително. 
Че то препраща към Сократ, 
който казва едно, за да разбе-
рем твърде друго. (Този герой 
толкова обича вестници, че 
е досущ като героя от „Бал в 
клуба“ – бай Теню чете вест-
ника отначало, след като вече 
веднъж го е прочел целия, до 
малките обявления,  но в сре-
дата статията заспива.)

Както и в спомена си от 
1939 г., така и тук Чудомир 
срещне ли на улицата Пенчо 
Славейков, тръгва подире му 
да се любува. Като на Господ. 
Дали той е Господ за Чудомир 
и по отношение на вестни-
карската тема. Защото Чудо-
мир дължи известността си 
на разказите и фейлетоните, 
които излизат като подлист-

ник. Да, но „теснотията, коя-
то и до днес цари в долните 
етажи на нашата преса, не им 
позволи да пораснат, те оста-
наха дребни и някак недораз-
вити. (…) Въпреки многото 
им недостатъци те продъл-
жават да се търсят от читате-
лите, което не говори много 
добре за тях.“

И все пак, Чудомир в спо-
мена си за в. Искра от 1954 
г. ще признае, че освен за-
държащ фактор за обемите, 
в които той пише, тъкмо чрез 
„Искра“ той успява да над-
никне в много повече кло-
нове на живота, научава се 
да сглобява мислите си и да 
пооформя стила си. В този 
спомен за бай Петър Топузов 
има ключ към фейлетона 
„Вестниците”, който вече ци-
тирах. Авторът на въпросния 
фейлетон намира екстатични 
„основания“ срещу злосло-
вията на Пенчо Славейков в 
четири вестникарски обяви. 
Ето какво пише в спомена си 
Чудомир: Но най-редовен съ-
трудник ни беше съдебният 
пристав със своите обявле-
ния, които често заемаха ця-
лата четвърта страница. Тези 
обявления се заплащаха и с 
годежите и др. покриваха до-
ходите на вестника.“

Да, във фейлетона „Вестни-
ците“ става дума за годеж. Ето 
я неговата обява:

Марийка/ Миче, Муцинка/ 
Рангел Кокошинкова и Бори-
слав Тричков Тараторковский 
(притежател на разпродник 
за питомни зайци) СГОДЕНИ

Като прекалено редовен 
четец на героя на „Вестници-
те“ му се налага да преглътне 
и обява, досежна на обява на 
съдебния пристав:  „Бившата 
ми жена Мара Кокошинката 
е пазарувала и е сключва-
ла заеми от частни лица и 
магазини на мое име. Съоб-
щавам на близки и познати 
, че поради нетърпимия й 
характер и леко поведение, 
аз от 3 месеца съм в законен 
развод с нея, и като така, не 
поемам никаква отговорност 
за сделките й. Боршислав Т. 
Тараторковский (притежател 
на разплодник за питомни 
зайци и птицевъд). Ето как 
разграничаването от бившата 
съпруга – две в едно – става 
повод и за рекламка и на но-
воосветеното птичарство на 
г-н Тараторковский.

Още по-смешна е послед-
ната от четирите обяви: в нея 
бащата Шаблат Бенбасат от 
Карнобат сам се държи като 
съдебен пристав и издирва 
сина си: 

„Руфат Шабат Бенбасат от 
Карнобат, 17 годишен, нисък, 
пълен, с червени коси, преди 
няколко дена е отворил каса-
та в магазина ми, задигнал 
цялата наличност и изчезнал 
безследно. Умоляват се граж-
даните, които го познаят, 
да съобщят в полицията или 
лично на баща му“… А само 
пред 17 години влюбеният 
във вестниците разказвач си 
е представял новородения 
Руфат – дундьо, с червени ко-
сички, с дяволити очички и 
пръстчетата му мърдат, мър-
дат, сякаш броят пари…

Разказвачът на Чудомир 
оборва Пенчо. Ето, във вест-
ника има всичко – има ги и 
щастливите обяви, има ги и 
злощастните обяви на съдеб-
ния пристав – и едните, и дру-
гите досущ като във векстник 
„Искра“, очевидно вдъхновил 
тази изпипана отвсякъде ис-
тория. Вестникът – чрез тези 
обяви - отбелязва всичко от 
стихията на живота, на живо-
теца, казва героят на вестни-
ците, далеч не само циганина 
и кокошката. Да, само дето 
животът е сведен до животец. 
Да, само дето Пенчо Славей-
ков никъде не говори за сти-
хия.

Съвсем различен е въпро-
сът доколко обявленията пра-

вят от едно печатно издание 
вестник – дори в условията на 
цензура, която не позволява 
появата на един истински из-
държан вестник. Той е по-ско-
ро писмо от родния град за 
казанлъчени, както красиво 
казва Чудомир през 1954 г.

„През свободните часове 
на деня събирах хроника, за 
която читателите държаха 
много, а вечер пишех статии, 
подлистници или преглеждах 
и поправях изпратените ръ-
кописи“, спомня си Чудомир. 
Но обявите доминират – и във 
фейлетона, и  спомена на пи-
сателя. И така два от четирите 
броя месечно на „Искра” ре-
дакторът Чудомир прави, раз-
бира се, безплатно… Редакци-
ята буквално е неговият джоб. 

През 1941 г. обаче той отказ-
ва да публикува ръкописа на 
злополучен депутат либерал, 
който си приписва несъщест-
вуващи заслуги към Казанлък 
и околията. Настоятелство на 
читалището не се осмелява да 
защити Чудомир – публикува 
саморекламата на депутата, а 
Чудомир се оттегля от вестни-
ка. Оттегля се и от публикаци-
ите в столичната преса.

Колкото и да обича вестни-
ците, колкото да ги чете из-
цяло, заедно с годежните и 
сватбените обявления, Чу-
домир заедно със своя герой 
знаят, че всичко има своите 
граници – и границата е ис-
тината. Не разликата между 
частния и публичния живот, а 
именно истината. Затова кос-
мополитът Пенчо Славейков 
и провинциалистът Чудомир 
са от една и съща страна на 
медийната барикада на мо-
дернизма. От другата страна 
е ахчийницата на бай Петър 
Топузов, който казва: „Госпо-
да, един вестник като нашия, 
според мене, трябва да е като 
една ахчийница. Там трябва 
да има супа, и бульон, и разни 
други тънки гозби, но ако на 
мющериите им се прияде и 
шкембе-чорба, ще им напра-
вим! Ще им сготвим! И шкем-
бе-чорба да има! И фасул с 
люта чушка да има! Турям 
точка!“ Видяхме докъде стиг-
нахме днес с фасула и фасул-
ковците, както наричаше тези 
читатели Пенчо Славейков, 
но да не се отклонявам…   

Значи така: от едната стра-
на е бай Петър Топузов. От 
другата страна са Пенчо и Чу-
домир. Но ако Пенчо Славей-
ков ще роптае срещу улични-
те вестникари, то Чудомир ще 
натъртва, че ги обича. Обича 
всички вестници. И наистина 
ще ги обича, колкото и да не 
му е лесно. 

Между тях, разбира се, е 
„Искра”, към която през 1927 
г. Чудомир ще се обърне ето 
така: „Наша хубава „Искра” 
е едничко украшение.../.../ 
Преизпълнена с търпение,/ ти 
понасяш стоически/ най-лу-
дешките хора,/ сказки, речи 
героически,/ всеки опит на 
новака/ и безкрайните деба-
ти/ на съграждани устати.../ 
ти си все тъй възхититнелна, 
снизходителна, снизходител-
на.. (...) оправи ни ти посоки-
те/ и бъди ни дом за всички,/
за големи и мънички”

Чудомир обича „Искра”. 
Обича всички вестници. Оби-
ча дори и старите вестници. 
„Най-любимият, най-тър-
сеният и употребяваният 
и най-разпространеният е 
безспорно старият прочетен 
вестник“, пише в „Старият 
вестник“ през 1940 г. Чудо-
мир. В този текст виртуозно 
хумористът изброява всички 
прагматични цели – от за-
местник на счупените стъкла 
на прозорците до постелка за 
бездомниците под мостовете 
на Сена – за които може да 
бъде употребен един проче-
тен, и поради това, вече нену-
жен вестник.

Но... Но това вече е друга 
тема.

ЧУДОМИР КАТО 
МЕДИЕН КРИТИК
И НЕГОВИЯТ 
"СТАР ВЕСТНИК"Д-р Марин 

БОДАКОВ

НЕ СМЕ МИЛИОНЕРИ,
НО ИМАМЕ ДУША

За 5-та поредна година Петко Чирпанлиев - дарител и 
родолюбец, представител на известния шипченски род 
Чирпанлиеви и съпругата му Ренате събраха и транс-
портираха до подбалканското градче фитнес уреди, 
детски играчки, столове, мебели, уреди за рехабилита-
ция и възстановяване на опорно двигателния апарат, 
дрехи, различни видове храни и други.

“Аз така и така исках да 
помагам, и започнах пър-
во в София с 2-3 тира, оба-
че след това видях, че тук 
в Шипка има повече въз-
можност да се помага и от 
тогава идвам и от тогава 
до сега идвам с много по-
вече да помагам.”  разказ-
ва Петко Чирпанлиев.

През 1963 година семей-
ството на 11-годишния Пет-
ко напуска подбалканското 
градче Шипка и се устано-
вяват в Германия, където 
той остава и създава своето 
семейство. Живее близо до 
град Регенсбург, откъдето 
идва и дарението.

“Големият проблем не са 
тези дарения, които ги но-
симе. Големият проблем е, 

на хора които имат нужда от 
елементарни неща. Освен 
този проект тук в Шипка, ние 
имаме и проект в Германия с 
помагане на много бедни, за-
щото и там има бедни хора. И 
затова нашите сили са на две 
места.“

Кметът на град Шипка Ва-
силка Панайотова споделя 
“Помощите, които получи-
хме от Германия са предназ-
начени и за нашите младежи, 
които ще си оборудват фит-
нес зала, също така отново ще 
бъде дооборудвана и фитнес 
залата в пенсионерския клуб, 
както са доставени и още ме-
бели и аксесоари, които ще 
им помогнат за по-качест-
вен живот на пенсионерите 
в Шипка, така и за детската 

това че трябва да се съберат 
пари, за да се организира 
този транспорт. Ние с жена 
ми не сме милионери, и сме 
съвсем нормални хора, пен-
сионери вече, имаме позна-
ти, имаме приятели, и всяка 
година трябва да ги питаме 
дали може да дадат, да се 
събере една сума да се плати 
транспорта до Шипка, а този 
камион струва 1850 евро.” 
разказва Петко Чирпанлиев.

За всички тези години с 
дарителство до Петко Чир-
панлиев стои неговата жена 
от Германия Ренате Кер-
стинг – Чирпанлиева, която 
казва: „За мен няма значе-
ние на кой помагаме, важно 
е да се помага на бедни хора, 

градина и на училището.”
Част от полученото дарение 

е разпределено в Дирекция 
“Социално подпомагане” в 
Казанлък, в Дневните цен-
трове за деца и възрастни 
с увреждания, Центъра за 
обществена подкрепа, Дома 
за хора с деменция “Дими-
тър Папазов”, в Дом за ме-
дико-социални грижи “Ма-
рия Луиза” в село Бузовград.

Ден преди да пристигне да-
рението, Петко Чирпанлиев 
бе отличен с една от годиш-
ните награди на Сдружение 
“Бъдеще за децата” – за под-
крепа на каузата “За децата 
на Казанлък”, свързана с да-
рителство и подпомагане на 
деца и семейства.

Масата за тенис 
е само част от 

многобройните 
предметни дарения, 
които пристигната в 

гр. Шипка
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Спортът ВТОРИ СМЕ НА 

КОЛОЕЗДЕНЕ В 
ОБЗОРОтлично представяне на 

малките ни футболисти, 
набор 2006 и 2007 на ФК 
„Розова долина“ в турни-
ра „Олимпия къп“ в Стара 
Загора.

 „След три дни, през които 
изживяхме много емоции, 
нашите момчета играха два 
финала в своите възрасти“, 
разказа треньорът Антим Па-
ральов.

Набор 2006 срещна силния 
отбор на Димитровград и 
след оспорван двубой загуби 
финала с 2:1, но това няма как 
да заличи добрите представи 
на момчетата в петте мача, 
които изиграха.

Голям успех постигнаха 
момчетата, набор 2007, които 
в тежък двубой с „Олимпик“ 
Варна стигнаха до дузпи след 
0:0 в редовното време. На 
дузпите малките „рози“ про-
явиха хладнокръвие, стре-
ляха точно и се окичиха със 
златните медали.

Осве Купата, още две на-

ЗЛАТОТО Е ЗА НАБОР2007

гради прибраха футболистите 
на „Розова долина“. Индиви-
дуални награди за най-добър 
нападател взеха Юсеин Алиев 

и Огнян Владев.
„Поздравления за всички 

деца и родители,които през 
тези дни бяха един отбор и 

доказаха ,че футболът в Ка-
занлък има бъдеще !!!“, на-
писа във Фейсбук Антим Па-
ральов.

В последен двубой за се-
зона футболистите на „Ро-
зова долина“ вкараха три 
гола на „Атлетик“ Куклен 
за финал на първенството.

В 34-ия мач от  Трета ли-
га-Югоизточна група с два 
гола в първите 45 минути 
решиха всичко и след 8 ме-
сеца игра при „аматьорите“ 
тимът на Казанлък е малко 
над „златната среда“ от 18 
участника.

След триходова атака под-
хваната от голаджиите Пла-
мен Колев и Венци Иванов в 
42-та минута Влади Калай-
джиев се разписа отблизо за 
1:0. Последният не успя пре-
ди гола да отбележи сам сре-
щу вратаря, а буквално в 45-
та минута Ники Георгиев от 
над 25 метра вкара след пряк 
свободен удар за 2:0. В 77-та 
минута гостите от „Атлетик“/
Куклен/ вкараха своето по-
четно попадение във вратата 
на младока Емо Грънчаров, а 
преди това удариха горната 
напречна греда. Юношата от 
школата ни направи силен 
мач, като още в първите 45 
минути на няколко пъти игра 

Малшанс за младия тим 
на „Розова долина“, воден 
от треньора Антим Пара-
льов, във втория двубой 
от баражите за влизане в 
елитната група U 15. 

Срещу тима на „Нефтохи-
мик“ Бургас, с малко помощ 
от съдиите, „Шейховете“ ще 
продължат надпред, за смет-
ка на ощетения от отсъжда-
ния отбор на „Розова доли-
на“, за което съставът ни ще 
протестира пред съответ-
ните органи на футболната 
централа.

В бараж за елитна U 15 
„Нефтохимик“ Бургас побе-
ди „Розова долина“ с 2:1.

„Не подхожда на ниво-
то на бургаския клуб. Това 
вече не се вижда и по сел-
ските групи. Още по-жалко 
е, че в инцидента е замесен 
и треньор от тяхната школа, 
който си позволява да бута 
и рита съдията. Да ви е чес-
тито влизането в „профе-
сионалния футбол!“, написа 
Паральов във Фейсбук.

„Пет минути не ни достиг-
наха да отстраним “ Нефто-
химик “ Бургас. Обмисляме 
да подадем контестация 
за безобразно съдийство и 
навлизане на публиката на 
противника за саморазправа 
със съдията. Днес загубихме 
наивно, без да бъдем нади-
грани“, коментира настав-
никът на казанлъшките фут-
болисти Антим Паральов.

„Благодаря на момчетата 
за мъжката игра през це-
лия мач! Водихме с 1:0, но в 
последните пет минути до-
пуснахме два гола от наши 
наивни грешки. Съдията 
също изигра своята роля и 
във възлови моменти от 
мача взе страната на съпер-
ника ни. Още в 10 минута 
трябваше да изгони вратаря 
на противника за груб фал 
срещу нашия нападател, 
след като извади наруше-
нието извън наказателното 
поле. Още куп неадекватни 
решения ощетиха „розите“, 
разказа още Паральов.

СЪДИИТЕ
НИ
ОЩЕТИХА
НА ВХОДА 
НА U 15

БИЕМ В ПОСЛЕДНИЯ МАЧ ОТ
СЕЗОНА на висота и със самочувствие. 

През второто полувреме ка-
питанът Димитър Вакавлиев 
„развинти“ защитата на гос-
тите, но бе повален в нака-
зателното поле. Съдията от 
Бургас Петър Аспарухов оба-
че остана безмълвен.

Точка на спора направи 
таранът и „дежурен“ голмай-
стор Иван Чергев, който в 85-
та минута „открадна кожено-
то кълбо“ и финтира стража 
на гостите за финалното 3:1. 
Концентрирани и желаещи 
победата казанлъчани заслу-
жено и очаквано взеха побе-
дните точки за 8-то място в 
групата.

След 34 мача, 14 победи, 6 
равни и 14 загуби при голова 
разлика 58:50 и 48 точки, „ро-
зите“ след  повече от месец 
почивка ще се съберат през 
юли за лятната си подготовка.

Най-резултатен, с общо 14 
попадения за своя отбор, е 
184-сантиметровото острие 
в състава на „Розова долина“ 
Пламен Колев. Атакуващият 
халф поведе класацията на 
голмайсторите в своя тим, 
следван от Венцислав Иванов.

Голмайстори за ФК 
„Розова долина“ 
Сезон 2018-19 г.

1. Пламен Колев
    /14 попадения/

2. Венцислав Иванов
    /6 попадения/

3. Атанас Апостолов, 
Владислав Калайджи-

ев, Ахмед Фаиков, Иван 
Чергев

    /по 5 попадения/
4. Николай Георгиев и 

Михаел Лалев
    /по 4 попадения/

5. Марио Йовов /сега в 
„Хасково“/, Данаил Ива-

нов, Димитър Вакавлиев, 
Николай Стоичков
    /по 2 попадения/

6. Милен Христов и 
Кристиан Петров

    /по 1 гол/

С престижно класиране 
и купа от ДЛОШ в Обзор 
са малките колоездачи на 
„Лястовица“. 

За празника на детето – 1 
юни, край морето се проведе 
републиканското първен-
ство – общ старт и на шосе, 
за момчета и момичета. В об-

щия старт момчета младша 
възраст на клуба взеха купа 
за второ място в отборното 
класиране след тима на Не-
себър. 

Състезателката на „Розова 
долина“ Пламена Цветанова 
е с бронзов медал при де-
войките.

Ден по-късно състезате-
лите и на двата клуба бяха 
част от празничното шест-
вие за 116-ия Фестивал на 
розата в Казанлък.

Седмица преди дома-
кинския турнир за КСТ 
„Роза“ в Казанлък, възпи-
таниците на клубовете по 
спортни танци от града на 
розите участваха в две ос-
порвани състезания.

Отлично представяне за-
писаха двойки на клуб „Роза“ 
и „Киара-Н“ в силния между-
народен турнир в Бургас – 31 
май- 1 юни. Над 350 танцови 
двойки представители на 
над 20 нации и три конти-
нента взеха участие в 34-то 
издание на Международния 
турнир по спортни танци 
Бургас Open 2019.

В Junior II стандарт  
Христиан Въгляров и Вик-
тория Петрова побеждават в 
силна конкуренция на фина-
ла на три български двойки 
и представители от Израел, 

Програма на турнира под 
патронажа на кмета на 
Община Казанлък г-жа 

Галина Стоянова:
08.06.2019 г. (събота)

I част 
Tурнир „Изгряващи 
звезди”
09:00 Регистрация
10:30 Начало

II част
Национален открит 
турнир
12:30 Регистрация
13:30 Начало

III част 
Купа България и Купа 
Казанлък
16:00 Регистрация
17:30 Начало

БЪРЗИ МЕДАЛИ ПРЕДИ 
ГОЛЯМОТО СЪСТЕЗАНИЕ

Турция и Румъния. С тре-
то място на Rising Stars ST 
са възпитаниците на Клуб 
„Роза“ Стоян Петров и Елис 
Табакова.

В националния турнир за 
Купа Бургас 2019 с първи 
места са съотборниците им 
Кирил Димов и Любов Наше-
ва (клас 15 C)  и Никсън Цвет-
ков –  Александра Дечева в 
18В+B ST. Трето място за ду-
етът Пламен Божев – Йоанна 
Велева в клас 18A+A LA.

Медали двойките от Ка-
занлък печелят и в XX открит 
турнир Купа Стара Загора 
2019, организиран от БФСТ, 
Община Стара Загора и КСТ 
„Център Голд Степ“. Бронзов 
медал в Купа Стара Загора 
завоюва смесената двойка 
на „Киара-Н“ и „Бургас 1975“ 
Иван Матанов и Ивайла Ме-
чева при младежи на „лати-
на“.

Възпитаниците на спорт-
ната фамилия Петър и Ваня 
Радеви прибраха две отличия 
в Открития турнир. Златни 
медали в клас 18 B+B завою-
ваха Никсън Цветков и Алек-
сандра Дечева в стандартни-
те танци, а в 18 Д+Д Стелиян 
Владев и Милана Бездичка са 
с второ място.

Тази събота идва ред на 
клуб „Роза“ да приеме поред-
ното състезание за сезона от 
календара на БФСТ. В СК „Ба-
гира“ ще се проведе републи-
канското първенство II ранг 
Купа България, Национален 
открит турнир по спортни 
танци и турнир „Изгряващи 
звезди“ Казанлък 2019.

Огромен успех за клу-
ба от Казанлък с треньор 
Христомир Бояджиев. 

Най-после в мъжкото на-
правление проби възпитаник 
на школата ни след години 
отсъствие по тези подиуми. 
Станимир Атанасов завоюва 
сребърен медал в категория 

СТАНИМИР НИ 
ИЗВОЮВА СРЕБРОТО

МЕТРА 
ДАДОХА

ЗЛАТОТО НА АЛЕКС

86 кг. от Държавния ли-
чен-отбор шампионат по 
свободна борба във Враца. 

117 състезатели от 28 клу-
ба стартираха в битка за ме-
далите от шампионата при 
мъжете в свободния стил.

Схватките се водеха в за-
лата на  ПМГ „Акад. Иван 
Ценов“.

Сред носителите на тит-
лите в дисциплините на 
хвърляния на национал-
ния шампионат за юноши 
и девойки под 20 години в 
София е казанлъшкият ат-
лет Алекс Топалов, възпи-
таник на Светла Миткова 
от ЛК "Цветанка Христо-
ва". 

В конкуренция на 20 състе-
затели най-добрият ни копи-
ехвърляч стана шампион на 
България.

От 13 участника, Алекс спе-

14.81
чели златото на гюле с ре-
зултат 14.81 метра. Малко не 
достигна на Калоян Жеков 
да вземе медал от тази дис-
циплина, но пък на копие, 
въпреки проливния дъжд на 
Националния стадион "Ва-
сил Левски", се нареди сред 
призьорите. Георги Георги-
ев (АК "Георги Дъков" – Пле-
вен) заслужи титлата с 52.09 
м. пред Калоян Жеков (ЛК 
"Цветанка Христова" – Ка-
занлък) – с 51.25 м. и Алекс 
Вълчев (АК "Георги Дъков" – 
Плевен) с 48.95 м.
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Розите, Виното и Хлябът

Да се отложи второ-
то четене на Закона на 
маслодайната роза, по-
ради необходимостта за 
неговото прецизиране в 
частта за дребните про-
изводители.

За това са разговаряли на 

неформална среща в Казан-
лък председателят на Комиси-
ята по земеделието и храните 
в 44 Народно събрание Мария 
Белова, председателят на На-
ционалния клонов съюз на 
производителите на етерич-
номаслени култури Зара Кли-
сурова, Петя Ставрева, пред-
седател на ПП „Обединени 
земеделци” и розопроизводи-
тели от община Казанлък.

Новината съобщи Петя 
Ставрева в града на розите 
по време на 116-ия празник, 
посветен на българската 
маслодайна роза.

По думите й, искането за 
отлагане на второто четене на 
Закона е продиктувано от по-
ставени проблеми от страна 
на дребните розопроизводи-
тели и допълване на тексто-
вете в тази им част.

На 25 април 2019 година 
Парламентът прие на първо 
четене проекта на Закон за 
маслодайната роза. С него се 
цели да се защити интересът 
на розопроизводителите и 
розопреработвателите, както 
и да се гарантира качеството 
на българското розово масло.

Насаждения от маслодай-
на роза ще се създават само 
от сертифициран посадъчен 
материал с доказан произ-
ход, предвижда законопро-
ектът. Ще се регламентират и 
взаимоотношенията между 
производители и преработ-
ватели, чрез сключването на 
договори за изкупуване на 
маслодайната роза. Създава 
се публичен електронен ре-
гистър на розопроизводите-
лите, розопреработвателите 
и обектите за производство 
на продукти от маслодайна 
роза. Предвиждат се и сери-
озни глоби за нарушителите 
на Закона.

Срокът за предложения 
преди второто гласуване из-
тича на 3 юни 2019 година, 
понеделник. Дали ще има 
възможност за отлагане на 
второто четене на Закона 
за маслодайната роза, за-
сега не е ясно. По думите 
на членове на „Обединени 
земеделци”, от страна на 
партията и нейните експер-
ти е направено много, за да 
влезе законопроектът в пле-
нарна зала.

Три казанлъшки тира 
ще разказват по пъти-
щата на Европа за казан-
лъшката роза и красотата 
на Казанлък.

В кулминацията на Фести-
вал на розата 2019 казанлъ-
чани бяха дарени с още един 
повод за гордост. Три ТИР-а, 
паркирани под парк „Тюлбе-
то“, украсени с огромни фо-
тоси от Долината на розите 
на розоберачки под мотото 
„Откритие за споделяне – 
България“. Транспортните 
камиони са част от между-
народния превоз, с който се 
занимава българският биз-
несмен Владислав Ангелов.

Оказва се, че приятел-
ството на Влади, както 
го нарича Кметът Галина 
Стоянова, с Казанлък не е 
случайно и е отдавна: „Бла-
годарност на Влади, защо-
то, освен рекламата, която 
прави на България, в случая 
– на Казанлък, той е един 
истински българин, който, 
освен да прославя Бълга-
рия с красиви места, прави 
много истински връзки като 
неформален дипломат. Днес 
Казанлък получи покана 
за побратимяване с полски 
град. Контактите, които на-
правихме с посолството ни 
във Варшава и представя-
нето на нашя град там през 
март, т.г., също се дължат на 
него и на българския посла-
ник във Варшава.“, разказва 
Кметът на Казанлък. „Това е 
едно сътрудничество, което 
ще продължи. Специалният 
сорт българска роза, който 
е произведен в Института 
по розата изключително за 

Варшава се развива много 
добре там и това ще бъде на-
истина основа за много добри 
културни връзки.“, каза Гали-
на Стоянова.

„Казанлък с розоберачките 
е една гордост за България, 
която ние можем да предста-
вим навсякъде – и красивите 
българки, и красивата тради-
ция на брането на рози.“, ко-
ментира идеята за украсата на 
тежкотоварни камиони Вла-
дислав Ангелов и припомня, 
че разработването й започва 
преди две години, съвместно 
с експерти на Министерство 
на туризма.

Преди да тръгнат на път, 
предстои задната част на ка-
мионите да бъде брандирана 
с фотоси от величествения 
Храм-паметник „Рождест-
во Христово“ в град Шипка. 
Общо 6 камиона с подобна 
визия от Долината ще пътуват 
тази година по международ-
ните пътища за радост на бъл-
гарите зад граница и техните 
нови приятели от чужбина. 
Рекламата на красотата на 
страната ни ще показват общо 
около 20 камиона, с различни 
визии от забележителности у 
нас във фирмения автопарк 
на Владислав Ангелов.

Кметът на община Казан-
лък Галина Стоянова пожела: 
„Бих се радвала много, ако 
Влади зарази местните пре-
возвачи зад граница да на-
правят нещо подобно и така 
той да мултиплицира идеята 
си спрямо всички българи, 
които покрай търговската 
работа да популяризират 
родното си място, България и 
по този начин истинският па-
триотизъм да ни прави хора, 
истински българи.“.

ЩЕ БОРИ МАКРОН 
С ЧАР И КРАСОТА

КАЗАНЛЪК
от стр. 1

ЗАКОН 
ЗА 
РОЗАТА 
ЩЕ ИМА.

Цвета КАРАЯНЧЕВА 
в КАЗАНЛЪК:

от стр. 1

За девета поредна го-
дина в парк „ Розариум“ 
бяха наградени отличе-
ните участници в излож-
бата с конкурсен харак-
тер на български хляб 
и традиционни ястия „ 
Хлябът на българина“.

 Организаторите отчитат 
рекорден брой участници в 
изложението тази година - 
17 читалища от община Ка-
занлък, 7 пекарни за хляб и 
Професионалната гимназия 
по лека промишленост и ту-
ризъм.

На участниците в конкур-
са са присъдени три награди 
– първа 300 лева, втора – 200 
лева и трета – 100 лева, как-
то и три специални награди 
присъдени от Ути Бъчваров, 
който за поредна година 
е участва в изложението и 
готви за казанлъчани и гос-
тите на града.

С първа награда бяха от-
личени обредните хлябове 
на НЧ „ Алеко Константи-
нов“, с втора на НЧ „ Петко 
Маналов“ – село Долно Из-
ворово и с трета НЧ „ Свет-
лина“ – Шипка.

Читалището в Ясеново за 
втора поредна година пече-
ли в надпреварата за обред-
ни хлябове, като в осмото 
издание на конкурса техни-
ят хляб бе украсен с маската 
на Терес, а тази година с ве-
неца на Севт.

Организатори на изложе-
нието са Община Казанлък, 
Професионалната гимназия 
по лека промишленост и ту-
ризъм и Театър „ Любомир 
Кабакчиев“.

ЧИТАЛИЩА,

ОПЕКОХА ХЛЯБА, 
БЪЛГАРСКИ

ПЕКАРНИ И
ЕДНА ГИМНАЗИЯ
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Стотици казанлъчани и 
гости на града се събраха в 
Музея на розата, където има-
ха възможността да създадат 
свой уникален и единствен 
аромат.

С помощта на организато-
рите и консултантите, посе-
тителите създадоха парфюм, 
който е уникален, защото 
самите те са имали възмож-
ността да изберат какви уха-
ния да съдържа и по колко 
капки от есенцията.

В работилничката и дамите 
и господата можеха да сътво-
рят своя парфюм, като тряб-
ваше да направят своя избор 
от между 100 аромата.

ЗА ПЪРВА ГОДИНА И ТИ ИМАШЕ ВЪЗМОЖНОСТ 
ДА СИ ПОРЪЧАШ ПАРФЮМ ПО СВОЙ МЕРАК

НАЙ-МАЛКАТА 
РОЗОБЕРАЧКА 
И РЕПОРТЕР 
НА ВЕСТНИК 
"ИСКРА"

Работилницата „Направи 
си аромат“ се организира за 
първи път в Казанлък и е част 
от 116-я Фестивал на розата.

На 31 май, Музеят на роза-
та изглеждаше препълнен за 
първото представяне на из-
ложение и конференция, пос-
ветени на розата, розовото 
масло, парфюми и продукти 
от етерично-маслените кул-
тури, от което е част „Напра-
ви си аромат“.

Тази феерия от аромати 
повдигна още повече и на-
строението на празника, като 
всички посетители останаха с 
много хубави спомени и уни-
кални парфюми.

В продължение на два дни всички гости 
и туристи на Казанлък имаха възможност  
да посетят безплатно музея на розата и на  
място да забъркат своя любим аромат и да  
получат мускал за спомен.

Галина Стоянова ува-
жи награждаването на 
най-добрите винопроиз-
вотели във Фестивал на 
виното Розе, който се про-
вежда за девети поредна 
година в Народно читали-
ще „Искра“ в Казанлък. 

Тя се обърна с поздрав към 
участниците и организато-
рите на престижния форум 
за хубаво българско вино - се-
мейство Дундакови и посочи, 
че реализацията на прекрас-
ната идея се дължи изцяло 
на хъса на Анна Дундакова и 
подкрепата от нейния съпруг 
Мирослав: „ Ани мина през 
доста перипетии докато се 
наложи с конкурса и го на-
прави за краткото времe, за 
кратките години национален 
и първи по рода си в Бълга-
рия, който наистина класира 
най-добрите вина.“, сподели 
пред присъстващите кметът 
на община Казанлък и отбе-
ляза, че сред 50-те винопро-
изводители представяните 
продукти далеч не са само 
Розе: „Избите участват с ця-
лата палитра от производ-
ствата си“, отбеляза тя. 

Председателят на Общин-
ски съвет – Казанлък Нико-
лай Златанов връчи заедно 

с Кмета Голямата награда 
в Националния конкурс за 
Розе „Златен киликс“, първи 
по рода си в цяла България 
на Винарска изба Едоардо 
Миролио за „Био Розе Орга-
ник Букет и Мавруд 2018“

Журито от изтъкнати екс-
перти в сферата на Търгов-
ско изложение с междуна-
родно участие ROSE WINE 
EXPO KAZANLAK 2019 връчи 
много отличия за високо-
качествени български вина: 
9 златни, 19 сребърни и 11 
бронзови.

Публиката традиционно 
бе красиво поздравена от 
Смесен хор „Петко Стайнов“ 
при Народно читалище „Ис-
кра“ под диригентството на 
Младен Станев.

Фестивал на виното Розе е 
част от пъстрата палитра от 
събития на Фестивал на ро-
зата 2019.

ВИНО И РОЗИ, 
РОЗИ И ВИНО

Какво символизира 
за Вас празникът на 

розата?
- Първо месец май, за-

щото това е най-красивият 
месец. После розата, която 
е символът за Казанлък, на 
казанлъшката Розова доли-
на. Тя е била поминък на хо-
рата в миналото, символ на 
красота и трудолюбие.

Kакво сега е най-
интересно за гостите на 

Казанлък?
-Сега най-интересно е 

празникът, според мен ро-

зоберът, на който могат да 
видят демонстрации, как се 
прави розова вода и розово 
масло. Също така могат да по-
сетят нашите забележително-
сти, гробниците и забележи-
телностите около град Крън.
Какво изпитвате когато 

сте тук сред розите?
- Хубави чувства изпитва-

ме, благоуханни с дъх на рози
Какво за вас символизира 

казанлъшката долина?
- Тя символизира Розата
А трудно ли се гледат 

розите?
-Не се гледат лесно, изис-

кват се много усилия

Ния БУДАКОВА: 
ИНТЕРВЮ НА  

РОЗОБЕР  
В КОПРИНКА
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ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ

ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ

ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

Едрю Едрев доказа по-
четното си казанлъшко 
присъствие, а Владиката 
благослови музикалния 
инструмент, който ще бъде 
съхранен в Казанлъшкия 
музей "Искра".

Община Казанлък получи 
подарък – цигулка, израбо-
тена от лютиера и Почетен 
гражданин на Казанлък Едрю 
Едрев. Инструментът бе пода-
рен по време на Тържествена 
сесия, на която бяха отличени 
новите почетни граждани. 
Проявата е част от програма-
та на 116-я Празник на роза-
та.

Едрю Едрев поясни, че ци-
гулката е направена изцяло 

ЕДИН ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА 

 КАЗАНЛЪК ДАРИ 
 ЦИГУЛКА НА 

ОБЩИНАТА, 
А ДРУГ Я 

БЛАГОСЛОВИ
от български материали – 
капакът и е от региона на 
Родопите, а дъното, което 
е изработено от явор, е от 
Котленския дял на Стара 
планина.

„ Това е четвъртият ин-
струмент, който подаря-
вам”, поясни майсторът 
– лютиер. Другите се на-
мират в Италия и Испания, 
а един от тях е и първият, 
който Община Казанлък 
закупува през 50-те години 
на миналия век за Школата 
по изкуствата към НЧ „ Ис-
кра”. Друга от цигулките е 
експонирана в Музея на ци-
гулката в италианския град 
Кремона.

Дарената на Община Ка-
занлък цигулка бе просви-
рена от младия музикант 
Александър Тянов и бе бла-
гословена от Старозагор-
ския митрополит Киприан.

Дарението бе прието от 
кмета Галина Стоянова и от 
директора на Исторически 
музей „Искра” д-р Момчил 
Маринов, който поясни, че 
инструментат ще бъде екс-
пониран временно в Музея 
на розата.

С красив спектакъл 
на централния площад 
„Севтополис“ на 31 май в 
Казанлък се проведе ри 
туалът по коронясване на 
царица Роза 2019 Верони-
ка Кънева. 

На сцената тя бе придруже-
на от двете й подгласнички 
Стела Владева и Кристияна 
Митева. Короната на Веро-
ника Кънева предаде Царица 
Роза 2018 Михаела Хаджи-
ева:„Аз носих короната с 
отговорност и с достойнство 
представях славата на Ка-
занлък пред цял свят. За мен 
е чест да предам символа на 
властта на Долината на ро-
зите и да благословя новата 
й владетелка.“, каза Царица 
Роза 2018 към своята наслед-
ница, преди да я короняса. 
„116 години ни делят от пър-

вия Празник на розата. Като 
наследници на създателите 
на този празник ние имаме 
историческата привилегия да 
го предадем на поколенията“, 
приветства присъстващите 
Вероника Кънева. „Аз съм из-
браната да бъда посланик на 
града и да разнасям славата 
му по света. Искам да поже-
лая на всички съграждани и 
гости на нашия прекрасен 
град много здраве, останете 
с аромата на розата винаги и 
носете спомена за нашия град 
в сърцата си!“, каза в поздра-
ва си Царица Роза 2019.

„Сега видях Долината, 
истински, от край до край: 
ореховите градини, белите 
пътища, Тунджа и всичкото 
това поле, окъпано от свет-
лина, насред които е градът 
– бял, пречистен, празничен, 
изкъпан от дъжда и дъхав на 

трендафили.“, приветства 
присъстващите на празника 
Кметът на Казанлък Гали-
на Стоянова, която цитира 
Почетния гражданин на Ка-
занлък Петър Константинов 
с описание от 1985 година. 
“Днес Долината на розите и 
нашият Казанлък са още по 
– красиви и богати на трен-
дафили, на талантливи хора, 
на много природа и красота 
в очакване на своите 116-ти 
Празници на розата.“, каза 
Галина Стоянова. Кметът на 
Казанлък пристъпи към ри-
туала по връчване на Ключа 
на града на неговата нова 
владетелка и символично му 
предаване в ръцете на 51–та 
Царица Роза с пожеланието: 
„Освен да обича и съхраня-
ва Долината, да я прославя в 
далечните и близки друмища 
на България и света. За да има 

Казанлък, да е честит и за не-
говата слава!“.

На церемонията по коро-
нясването присъстваха Не-
гово Високопреосвещенство 
Старозагорски митрополит 
Киприан, който от днес вече 
е Почетен гражданин на 
родния си град, кметът на 
Бургас Димитър Николов, 
председателят на Общински 
съвет – Казанлък Николай 
Златанов, общинското ръ-
ководство и общински съ-
ветници, Почетни граждани 
на Казанлък през годините, 
вписаните днес в Почетната 
книга Мария Стоянова и Ве-
селин Шивачев, делегации 
от побратимени на Казанлък 
чуждестранни градове.

В дъждовната вечер, като 
пожелание да върви по вода 
на 116-тите Празници на Ро-
зата, казанлъчани се насла-
диха на красив спектакъл с 
Танцова формация „Елика“ и 
струнен квартет „Интро“, оза-
рени с богато фойервек шоу. NADEZHDA 

Е НАШЕТО МОМИЧЕ 
И ОЧАКВА ВАШАТА 

ПОДКРЕПА!

 Дайте й вашия СМС на номер 
16700 и надпис NADEZHDA

Не сега, а в   НЕДЕЛЯ, след 20ч !
Не пропускай епичния финал 

на #Гласът  
в неделя от 20:00  
в ефира на bTV

КАЗАНЛЪЧАНЧЕТА НАРИСУВАХА ДОЛИНАТА 
НА РОЗАТА И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

-ВАТА ПОЛУЧИ 
 СВОЯТА КОРОНА51

Наградените участници са:
Първа възрастова група
Първо място за Стефан Ле-

сов – 9 год. от Школа „Пъс-
троцвет“ при НЧ „Жар – 2002“ 
с ръководител Катя Зографо-
ва

Второ място за Моника 
Иванова – 10 год. от Школа 
„Ренина“ при НЧ „Възродена 
Искра – 2000“ с ръководител 
Ренина Лекова

Трето място за Анджелина 
Аджиева – 7 год. от Школа 
„Пъстроцвет“ при НЧ „Жар – 
2002“ с ръководител Катя Зо-
графова

Втора възрастова група
Първо място за Теодора 

Сотирова – 12 год. от Школа 
„Пъстроцвет“ при НЧ „Жар – 
2002“с ръководител Катя Зо-
графова

Второ място за Магдалена 
Петрова – 11 год. от Школа 
„Ренина“ при НЧ „Възродена 
Искра – 2000“ с ръководител 
Ренина Лекова

Трето място за Стоян Злан-
ков – 12 год. от НЧ „Освобож-
дение – 1884“, с. Шейново с 
ръководител Росица Зланкова

Трета възрастова група
Първо място за Калоян 

Янакиев – 14 год. от Школа 
„Ренина“ при НЧ „Възродена 
Искра – 2000“ с ръководител 
Ренина Лекова

Второ място за Виктория 
Петрова – 15 год. от Школа 
„Пъстроцвет“ при НЧ „Жар – 
2002“ с ръководител Катя Зо-
графова

Трето място за Симона 
Иванова – 15 год. от Школа 
„Пъстроцвет“ при НЧ „Жар – 
2002“ с ръководител Катя Зо-
графова

На 17 май бе крайният срок за получаване на рисунки за участие в Регионален 
конкурс за детска рисунка „Долината на розата и тракийските царе“.

Награда за най-малък 
участник за Мария Иванова – 
4 год. от Школа „Ренина“ при 
НЧ „Възродена Искра – 2000“ 
с ръководител Ренина Лекова

Специална награда на Об-
щина Казанлък за Калина 
Стоянова – 8 год. от Школа 
„Ренина“ при НЧ „Възродена 
Искра – 2000“ с ръководител 
Ренина Лекова

Специална награда на Об-
щинска библиотека “Искра” 
за Зорница Желева – 11 год. 
от Школа „Ренина“ при НЧ 
„Възродена Искра – 2000“ с 
ръководител Ренина Лекова

Специална награда на Ли-
тературно-художествен му-
зей “Чудомир” за Стефания 
Георгиева – 12 год. от Школа 
„Ренина“ при НЧ „Възродена 
Искра – 2000“ с ръководител 
Ренина Лекова

Специална награда на Инер 
Уил Клуб за Иван Иванов – 8 
год. от Школа „Ренина“ при 
НЧ „Възродена Искра – 2000“ 
с ръководител Ренина Лекова

Специална награда на Пла-
март ЕООД за Илислава Дин-
кова – 7 год. от Школа „Рени-
на“ при НЧ „Възродена Искра 
– 2000“ с ръководител Ренина 
Лекова

Специална награда на НЧ 
„Възродена Искра – 2000“ за 
Анджелина Аджиева – 7 год. 
от Школа „Пъстроцвет“ при 
НЧ „Жар – 2002“ с ръководи-
тел Катя Зографова

Изложба с рисунките, 
участващи в конкурса, както 
и награждаването се състоя 
на 01 юни от 17:00 часа в  НЧ 
„Възродена Искра – 2000“. 
Всички деца, както и учили-
щата, школите и читалищата, 
които представят получиха 
грамота за участие.

Конкурса се организира 
от НЧ „Възродена Искра 
– 2000“, Община Казан-
лък и Исторически музей 
„Искра“ и Школа „Ренина“ 
и е част от програмата за 
Празник на розата 2019.

В конкурса се включиха 
участници от училища, чита-
лища и школи от Казанлък и 
региона с творби, запечатали 
пейзажи, лица и моменти от 
Розовата долина.

Тричленно жури в състав 
Председател – Катя Христо-
ва, Антон Радулов и Албена 
Димитрова – членове оцени 
творбите на децата и опреде-
ли наградите. Бяха връчени и 
специални отличия, учреде-
ни от НЧ „Възродена Искра – 
2000“, Община Казанлък, Об-
щинска библиотека „Искра“, 
Литератудно – художествен 
музей „Чудомир“, Инър Уил 
клуб и Арт магазин „Пла-
март“.


