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КУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  

В ЦЯЛАТА СТРАНА
ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. “РОЗОВА ДОЛИНА” №3

/СРЕЩУ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БИВШИЯТ М-Н “АЛБЕНА”/
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КУПУВА
НИВИ В ЦЯЛАТА СТРАНА 
ИЗКУПУВАМ ЧАСТИ ОТ НЕПОДЕЛЕНИ НИВИ

Казанлък, ул. ”Славянска” 8 /до женския пазар/ 
северно от магазин “Казанлък” АД

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

ГОДИНИ СТОЯТ МЕЖДУ 
ИДЕЯТА И РЕАЛИЗАЦИЯТА10

Винаги вкусна и разнообразна 
храна от нашата топла витрина
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Живко 
ТОДОРОВ: ПОЧТИ

200
БОНА ЗА УЛИЦА „ОРФЕЙ“

С благословията на Него-
во Високопреосвещенство 
Старозагорски митропо-
лит Киприан и кмета на 
община Казанлък, Гали-
на Стоянова, по-големите 
момичета и момчета от 
Центровете за настанява-
не от семеен тип за деца и 
младежи в Казанлък полу-
чиха подаръци от дарител 
от Града на розите – ком-
пютри и компютърна тех-
ника.

На срещата с юношите 
митрополит Киприан отпра-
ви покана през септември де-
цата да гостуват на Атон, къ-
дето да разгледат Света гора 

и да се запознаят с някои от 
светините на православната 
християнска религия. Друга 
новина, която зарадва под-
растващите в казанлъшките 
центрове от защитен тип бе 
възможността за лятна по-
чивка с техните приятели от 
Стара Загора през лятото на 
Старозагорски минерални 
бани.

Кметът Галина Стоянова 
поздрави учениците за до-
брите резултати през учеб-
ната година и изказа под-
крепа към инициативите 
момичетата и момчетата да 
опознават християнската 
вяра и по-често да се срещат 
с духовници от региона.

НОВИТЕ КОМПЮТРИ

Цена 0.60 лв. Вестникът на 10 поколения казанлъчани
БР.

Основан на 1 юни 1924 г. от Петър Топузов и е най-дългогодишното периодично издание в България
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НА ДЕЦАТА ОТ 
ЗАЩИТЕНИТЕ ЖИЛИЩА

НЕ КОКАЛИТЕ МУ,
А НЕГОВИЯТ ДУХ НИ Е 
НЕОБХОДИМ ДНЕС

Един разговор на Данаил Парнаров с проф. 
Петко Ст. Петков за Апостола на Българската 
Свобода и много други неща, включително за 
истинската му рождена дата, според неговите 
изследвания

ОРДЕН 
“СТАРА 
ПЛАНИНА” 
ПЪРВА СТЕПЕН 
ЗА ГОЛЕМИЯТ 
МОРЕПЛАВАТЕЛ 
С КАЗАНЛЪШКИ 
КОРЕНИ 
ДОНЧО 
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ТОЙНИКОГА, 
НИКЪДЕ И
ПО НИКАКЪВ

ПОВОД НЕ Е КАЗАЛ,
ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА РОБИ
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Брой 262 Петък, 12 юли 2019 г.
Уникална операция

Коментар

Седмицата

Живко Тодоров, кмет на 
Стара Загора, член на ИК 
на ГЕРБ, в разговор с Или-
ана Беновска в седмичното 
обзорно политическо пре-
даване „Беновска пита“ по 
„Канал 3“, заяви позиции 
по следните теми: Нацио-
нално събрание на ГЕРБ; 
Цветанов и Бъчварова – ос-
тавки; Станишев и Борисов 
Беновска посрещна Живко 
Тодоров с въпроса как се 
чувства като нов стар член 
на ИК на ГЕРБ след Нацио-
налното събрание на ГЕРБ. 

Тодоров обясни, че събра-
нието е било с конкретен 
повод – оставката на Цветан 
Цветанов и Румяна Бъчваро-

ва, както и промяна на устава 
на партията. Той подчерта, 
че нещата са били свършени, 
но не с очакваната драма и 
могат да се направят изводи, 
че това, което се е говорело 
дълго време в обществено-
то пространство и медиите 
за опити на Цветанов да от-
мъкне партията, е невярно и 
партията е хомогенна и стои 
зад своя лидер Борисов. Бе-
новска попита дали няма 
емоционално „разлюшкване“ 
в членската маса на ГЕРБ, за-
щото Цветанов е бил винаги и 
навсякъде.

„Днес той беше на форума. 
Беше седнал на първия ред до 
премиера и това беше знако-

во, което означава, че той са-
мият е осъзнал, че това, което 
се прави, е за добро и че по 
този начин се показва едно 
по-различно лице от това, 
което виждаме. Не случайно 
във Вашия анонс имаше за 
това кой доколко си държи 
в крайна сметка на обеща-
нията, защото помните, че 
на един друг конгрес преди 
няколко седмици имаше уж 
подаде оставка, която после 
беше оттеглена“ коментира 
Тодоров. Кметът на Стара За-
гора отбеляза, че най-силното 
качество на премиера е, че 
във времето се е развивал и 
отговаря на действителността 
– в първия си мандат е бил 
по-скоро агресивен, а в мо-
мента в негово лице има дър-
жавник. „Ще докарате нова 
беля на Сергей Станишев. 
Цитирате неговата позиция и 
сега Корнелия Нинова пак ще 
измисли нещо“ отбеляза Бе-
новска. Тодоров отговори, че 
Станишев е политик с много 
голям опит и подготовка. „Той 
знае, че по различни въпро-

си в държавата политиците, 
независимо от коя партия са, 
си сътрудничат, помагат си и 
особено, когато става въпрос 
за международни проблеми – 
те трябва да работят заедно, 
защото отстояваме българ-
ския национален интерес в 
Европа, а не само тясно пар-
тийния си. Смятам, че г-жа 
Нинова греши, порицавайки 
един хубав пример на меж-
дупартийно сътрудничество, 
който трябва да го има. Тряб-
ва да го насърчаваме“ подчер-
та Тодоров.

Той даде пример, че преди 
няколко години в парламен-
тарната асамблея на Съвета 
на Европа се е гласувало дали 
да отпадне постмониторин-
гът на България за човешките 
права и представителите то-
гава на БСП са гласували про-
тив. „Те изпълнявайки тясно 
партийния си интерес, тоест, 
да не би по времето на ГЕРБ 
да падне това нещо и да се 
похвали правителството с 
него – те гласуваха против 
държавата. Ето, това не е 

държавническо отношение, 
а много по-силно би било от 
тяхна страна да кажат – да, 
ние подкрепяме правител-
ството в тази му посока, в 
която върви“ коментира кме-
тът на Стара Загора. Беновска 
съобщи, че след интервюто 
на Тодоров ще бъде излъчен 
запис със Сергей Станишев от 
вчера за предаването, защо-
то той пътува за Брюксел и в 
него той обяснява подробно 
къде намира допирни точки 
и разбирателство с Бойко Бо-
рисов, но и останалите пред-
ставители на България в ЕП 
и подчертава, че интересите 
на България са над всичко. 
Тодоров отбеляза, че всеки 
политик трябва да поставя 
на първо място интереса на 
страната, после интереса на 
града си, ако е политик и на 
последно място партийния. 
„Вие много добре се спряхте 
аналитично на оценката на 
Станишев за Борисов, както 
и нека да напомня оценката 
на Борисов за Станишев. Той 
казва, че с две ръце би гласу-

вал за него като председател 
на ЕП, защото това е най-ви-
сокопоставеният българин“ 
коментира Беновска. Тодо-
ров призова политиците да 
не воюват заради различните 
политически пристрастия, а 
да постигат съгласие по въ-
просите. „В парламента мно-
го често казват – защо ДПС 
подкрепя ГЕРБ или пък защо 
някои партии са в плаващо 
мнозинство. Защото това е 
демокрацията. Не можем да 
бъдем еднакви. Ако всички 
партии бяха еднакви в парла-
мента, то тогава трябваше да 
се обединят и да правят всич-
ки на едно, но по определени 
въпроси могат да си сътруд-
ничат и да формират мнозин-
ство“ подчерта Тодоров.

„Политиката в България е 
превърната в един голям цирк 
от политиците. Политиката 
трябва да е нещо скучно“ каза 
Тодоров, но Беновска не се 
съгласи и каза, че политиката 
трябва да е вдъхновяваща, ви-
зионерска и да дава дух и же-
лание за живот в страната. То-
доров се съгласи, но подчерта, 
че политиката не трябва да ге-
нерира скандали. „Трябва да е 
достолепна, да буди уважение“ 
смята Беновска. „Трябва да се 
направи така, че политиката 
да почива върху разума, върху 
подготвеност и върху морал“ 
заяви кметът на Стара Загора.
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Когато има колективни решения, рискът 
от грешки е много по-малък, смята той
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Господин Папукчиев, 
за кратко време Музеят 

на фотографията 
стана истински 

музей, благодарения 
и на даренията, които 

получавате от гражданите 
не само на Казанлък. 
Как беше поставено 

началото?
Община Казанлък е много 

съпричастна на всичко, което 
се случва. Лична съпричаст-
ност ни оказват кметът Галина 
Стоянова и началник – каби-
нет на кмета Сребра Касева. 
Благодарение на това този му-
зей се реализира. Преди да 
бъде открит музеят има един 
подготвителен период от 2009 
година, когато Сдружението 
на казанлъшките фотографи, 
и най – вече Бедрос Азинян за-
почна организация за реали-
зирането на тази идея. Казан-
лък е едно от местата, които са 
емблематични за фотография-
та в България. За фотография 
в Казанлък можем да говорим 
още от 1860 – 1870 година. 
Първият фотограф, който ра-
боти изцяло в България е един 
монах – Хрисан Рашов. Отто-
гава в Казанлък работят Шнее 
и Салонников, за да се стигне 
да съвременната фотография 
в града – една от най – успеш-
ните фотографски групи в 
България –  „85” и множество-
то фотографи, които днес  тво-
рят в Казанлък. Т.е. тук имаше 
база, имаше основание да бъде 
създаден такъв музей.

Последната новина е, че в 
момента сме в процес на пре-
регистрация на музея в спе-
циализиран музей на фотогра-
фията и всичко това, което ние 
притежаваме като експонати 
ще премине под егидата на  
Министерство на културата

Голяма част от 
експонатите в музея 
са дарение, какви са 

контактите на Музея? 
Разкажете и за някои по – 

значими дарения.
Два часа преди да бъде от-

крит Музея през 2015 година, 
благодарение на няколко фо-
тографа , на музей „ Искра”, на 

Как Музеят на фотографията в Казанлък става истински 
музей, благодарениe и на даренията, които получава от 
гражданите не само на Казанлък, споделя в интервю ди-
ректорът на Музея Стефан Папукчиев.

та на розите”, първият който 
дари беше Стефан Саранедел-
чев, който дари една своя кни-
га, в която е описана история-
та историята на първата жена 
– фотограф в Казанлък. След 
това , по време на откриване-
то Явор Попов, председател 
на Сдружението „ Българска 
фотографска академия Янка 
Кюркчиева” подари две табла 
със снимки на известния ка-
занлъшки фотограф  Георги 
Георгиев, известен с това, че е 
първият, който прави военни 
снимки от самолет над Солун, 
той прави и първата еротична 
сесия „ Сатира Нимфа”, орга-
низира първия български фо-
токлуб, който съществува и до 
днес, организира първото фо-
тографско училище, по – къс-
но именувано „ Юлиус Фучик”. 
Неговият баща Стоян Георгиев 
пише първото ръководство 
по фотография в България 
през 1898 година, което има 
и второ издание 1904 година. 
Екземпляр от това издание бе 
подарено на откриването от 
Бедрос Азинян, така че Музе-
ят на фотографията притежа-
ва и него. Още на следващия 
ден след откриването хората 
започнаха да даряват. Идват, 
питат, интересуват се какво 
ни трябва. Не отказваме на 
никого, може да е и абсолютно 
компроментиран даден пред-
мет, който ни се дарява, но на 
следващия път пък се дарява 
нещо ценно. Всеки ден при 
нас пристига нещо ценно – 
снимки, фотографска техника, 
спомени, литература. Събрах-
ме доста сериозна колекция от 
фотографска литература.

Едни от най – големите 
дарители на Музея на фото-
графията са Спас Димитров и 
Петя Големанова. Те са семей-
ство казанлъчани, които жи-
веят и работят във Франция. 
Постоянно ходят по борси, 
откъдето имаме много ценни 
неща. Петя постоянно следи 
в европейските аукциони и 
намира чудесни неща на не-
вероятни ниски цени, и ги 
купува специално за нашия 
музей. Последното и дарение 
е събрано течение на френ-

ското издание „ Илюстрасион” 
от 1913 година. В него и брой 
от 15 март 1913 година, в кой-
то са публикувани снимки на 
Генчо Стайнов – казанлъча-
нин, който снима по време на 
обсадата и превземането на 
Одрин. Интересното е това, че 
„ Илюстрасион” ползва само 
техни фотографи, а в случая е 
направено абсолютно изклю-
чение, като са публикувани 
снимки на Генчо Стайнов, при 
това, на първа страница на из-
данието е също негова снимка. 
Тази снимка е много близка 
като композиция до сюжета „ 
На Шипка всичко е спокойно”. 
Това течениее намерено в ма-
газин за антични мебели .

Най – старият фотоапарат, 
който притежава Музеят на 
фотографията е също дарение 
от това семейство. Стерео фо-
тоапарат, много снимки, една 
дагеротипия от 1860 година, 
солева фотография, аугминова 
фотография правена от един 
от най – известните алхимици 
на Париж – Диферо – това са 
също техни дарения. Други да-
рения получаваме от Австрия, 
от Италия, страшно много от 
България. Един такъв експонат 
е микро денситометър, който 
ни бе донесен от бивш служи-
тел на института по астрофи-
зика. Това е апарат, с който се 
разгадават плаките, когато се 
снимат спектрите на звездите 
или пък се прави експертиза 
на фотографските материали.

Едно от направленията, 
в които работи Музеят 

на фотографията в 
момента е да събере  и 

да представи стария 
Казанлък в снимки, 
разкажете ни малко 

подробностиза тази идея?
Албумът ще бъде със загла-

вие „ Нашият Казанлъкъ”. Всич-
ко тръгна от една стара снимка 
от 1930 – 1940 година. Иначе, 
идеята е стара, споделил съм я 
с кмета Галина Стоянова. Пред-
полагам, че през 2020 година 
ще имаме и финансиране. Този 
албум ще включва възможно 
най – старите снимки на Ка-
занлък до ден днешен. Така ще 
запечатаме интересни момен-
ти от емблематични сгради, 
някои от които през годините 

изчезват. Например, можем да 
възстановим по снимки цялата 
улица„ Скобелев”, западната 
страна на улица „ Искра”, сега 
търсим снимки от източната 
и страна, обющарската улица, 
площада. Притежаваме, може 
би, най -старата снимка на Ка-
занлък от 1900 година. Така че, 
призовавам всеки, който има 
и може да ни донесе такива 
снимки. Ние ще ги сканираме 
и ще ги върнем. Във всяко едно 
наше издание ние пишем кой е 
източникът на всяка една ин-
формация, която публикуваме. 
Албумът е замислен да бъде с 
много снимки, с изобилен ма-
териал, за да остане за поколе-
нията.

Какво е отношението 
на младите хора към 
дарителството, към 
всичко това, което 

правите в Музея, към 
фотографията? По какъв 

начин ще привлечете 
децата към това 

изкуство?
Възнамеряваме да напра-

вим една действаща класи-
ческа фотолаборатория. Така 
децата ще имат възможност 
да видят как от една хартия се 
появява снимка, да „ помири-
шат” фотографията . В Музея 
и сега идват доста деца. Вече 
трета година едно дете от Кар-
лово е наш редовен посетител, 
то води и родителите си тук, 
при нас. Децата проявяват ин-
терес към нашите стари шпи-
онски фотоапарати, които сме 
експонирали, стари камери. 
Интересуват се киното. Мно-
го интересно им беше, кога-
то в Нощта на музеите бяхме 
организирали прожекции на 
приказки за деца от старите 
диафилмчета. През лятото ще 
продължим с тази инициати-
ва, ще има прожекции в ки-
ноклуба. Ще организираме и 
курсове по фотография. Много 
млади хора идват и сега в Му-
зея, помагаме им, сканираме 
им разни неща, даваме им 
препоръки, носят фотоапара-
ти, които да им настройваме. 
Така че, има определен инте-
рес към това изкуство от мла-
дите хора, дори някои от тях 
също даряват на музея стари 
неща.

фотопле-
нера „ В 
Долина-

от стр. 1

Казанлъшки хирурзи из-
вършиха рядка и сложна 
операция, след като техни 
колеги от две други болни-
ци я отказаха

В хирургичното отделение 
на казанлъшката многопро-
филна болница бе извършена 
изключително рядка и слож-
на операция по отстранява-
нето на гастро-интестинарен 
стромален тумор с големина 
на футболна топка.

Извършването на животос-
пасяващата операция е била 
отказана преди това от две 
големи болници.

За извършването й се на-
ема екип воден от д-р Иван 
Колев

Операцията е продължила 
над пет часа. „Туморът беше 
с изключителна големина и 
разпространен навсякъде в 
корема“, коментира лека-
рят. В момента 69 годишна-
та жена е в добро състояние, 
като й предстои изписване.

В операцията водена от 
д-р Колев са участвали: д-р 
Белчо Белев, д-р Диан Танев, 
операционна сестра е била 
Таня Хлебарова. Анестези-
ологичният екип е воден от 
д-р Чобанов.

ДОКТОР КОЛЕВ ПОЕ 
РИСКА И ИЗВАДИ 
ТУМОР КОЛКОТО 
ФУТБОЛНА ТОПКА





3Брой 26
Петък, 12 юли 2019 г.

О Б Я В Л Е Н И ЕО Б Я В Л Е Н И Е

От тук и от там

Покана за участие 

Общината

За месец парите ще бъ-
дат усвоени и ще имаме 
нова улица с осветление и 
съвременна подземна ко-
муникация

Община Казанлък започна 
дейности по изграждането на 
улица  „ Орфей” в квартал „ 
Крайречен“. 

Заместник – кметът Дание-
ла Коева подчерта, че улицата 
е заложена в Инвестиционна-
та програма за 2019 година. 

Дейностите са факт, след 
като е одобрен проект и е из-
дадено разрешение за строеж, 
и след като е изградена под-
порна стена на река „ Старата 
река” в този участък.

Ремонтните дейности по 
изграждане на улицата са в 
размер на 196 хиляди лева. 

В рамките на това финанси-
ране ще бъде изградена осно-
вата на улицата, в него е зало-
жено и покритието от асфалт 
на площ от 2 300 квадратни 
метра. От едната страна, по 
цялата дължина на улица „ 
Орфей”, от връзката и с улица В гербовата зала Прези-

дентът Румен Радев на-
гради журналиста и море-
плавател Дончо Папазов 
с орден „Стара планина“ 
първа степен за "изключи-
телно големите му заслу-
ги" в областта на спорта, 
науката и журналистика-
та.

Признание за огромното 
постижение на българското 
ветроходство. През далечна-
та 1988 година, на борда на 
яхта “Тивия”, Дончо Папазов 
минава т. нар. “невъзможен 
път”. Той е първият българин 
обиколил света без спиране.

Орден „Стара планина“ е 
най-високото държавно от-
личие. С него се награждават 

Първата смяна е била 
с учители и ученици от 
ОУ „Кулата“. От 8 юли във 
втората смяна в лагера са 
настанени 45 ученика от 
ОУ „Паисий Хилендар-
ски“ с техните ръководи-
тели.

През август традиционно 
там ще се проведе и двусед-
мичната лагер – школа по 
физика за талантливи уче-
ници на преподавателя Тео-
досий Теодосиев.  Ежегодно 
се предоставя възможност 
на деца с постигнати спорт-
ни успехи  да почиват  в ла-
гера на „Паниците“.

Ръководителите на сме-
ните са от различни учи-
лища в Общината, като за 

15 деца се осигурява по един 
ръководител. Те се грижат за 
приятното и полезно прекар-
ване на времето на децата 
в лагера, като са задълже-
ни да изготвят програма за 
ежедневните занимания на 
лагеруващите. В програми-
те се предвиждат различни 
занимания, като рисуване, 
танци, ателиета за работа с 
природни материали, спорт 
на открито и други.

Родителите, които желаят 
децата им да почиват в лаге-
ра все още могат да потърсят 
информация и да ги запишат 
по училищата.  При записва-
нето за лагеруване родители-
те попълват специална декла-
рация за съгласие, в която са 
описани правата и задълже-
нията на лагерниците.

 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - парце-

ларен план за обект: „Външен довеждащ водопровод от Събирателна стая "Сахране"  до черпателен водоем 
V=2000м3 на ЦПС гр. Казанлък“.  Проектното трасе засяга следните поземлени имоти:

- За землището на с. Дунавци, EKATTE 24075, община Казанлък: 86.64, 88.5, 88.8, 88.22, 88.23, 150.93, 130.5, 
130.7, 56.24, 86.17, 87.188, 86.18, 150.8, 57.18, 59.206, 56.31, 86.324, 58.372, 130.11, 150.425, 150.13, 150.14, 81.15, 
88.30, 88.31, 88.13, 88.14, 150.16, 82.20, 88.34, 88.7, 88.46, 88.55, 56.19, 56.20, 57.13, 57.14, 57.15, 57.16, 58.24, 
58.25, 58.26, 58.27, 58.28, 59.7, 59.8, 59.9, 59.10, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 81.14, 82.1, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5, 82.12, 
82.13, 82.14, 82.15, 82.16, 86.10, 86.11, 86.12, 87.6, 87.7, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 130.1;

- За землището на с. Хаджидимитрово, EKATTE 77027, община Казанлък: 77.73, 77.240, 77.57, 77.58, 77.59, 
77.60;

- За землището на гр. Казанлък, EKATTE 35167, област Стара Загора: 1.70, 3.70, 305.1, 305.8, 305.9, 110.74, 
6.150, 9.200, 9.201, 6.203, 6.204, 10.205, 9.737, 9.738, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.53, 6.55, 6.56, 6.59, 6.68, 6.69, 6.77, 
6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 108.2, 108.3, 110.1;

- За землището на с. Копринка, EKATTE 38563, община Казанлък: 69.24, 77.81, 94.181, 10.42, 95.117, 92.67, 
69.139, 94.182, 86.141, 74.240, 10.247, 10.248, 92.254, 94.255, 69.452, 76.458, 76.459, 80.463, 85.466, 83.467, 85.468, 
95.477, 67.9, 67.10, 69.21, 71.3, 71.4, 71.5, 72.5, 72.7, 76.36, 76.43, 76.51, 76.76, 76.79, 76.82, 76.83, 77.32, 77.33, 
77.51, 80.3, 80.4, 80.7, 80.8, 80.9, 80.10, 80.11, 80.12, 80.13, 80.14, 80.16, 80.17, 80.18, 80.22, 80.40, 81.2, 82.7, 82.8, 
83.3, 83.4, 83.5, 83.6, 83.7, 83.8, 83.9, 83.32, 83.33, 83.34, 85.1, 85.11, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4, 91.1, 94.24, 94.25, 94.26, 
94.28, 94.29, 94.42, 94.43, 94.44, 94.177, 94.178, 95.12, 95.13, 95.14, 95.112, 95.113;

- За землището на с. Голямо Дряново, EKATTE 15864, община Казанлък: 77.117, 64.11, 111.124, 111.4, 56.149, 
56.152, 56.11, 33.157, 59.161, 53.162, 64.14, 59.165, 64.15, 55.16, 43.172, 58.28, 52.1, 53.1, 53.2, 53.6, 53.7, 53.11, 
53.17, 53.18, 55.2, 55.12, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.7, 56.9, 57.4, 58.1, 58.2, 58.4, 58.5, 58.6, 58.8, 58.9, 58.10, 
58.12, 58.13, 64.13, 69.22, 69.23, 69.26, 69.28, 69.29, 69.30, 69.31, 69.33, 69.34, 111.1;

В едномесечен срок от  датата на публикуване на съобщението, заинтересуваните лица могат да разгледат 
проекта в стая №18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по 
проекта.

 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен 

проект за подробен устройствен план - парцеларен план за 
обект: „Външен довеждащ водопровод от ВС "Дунавци - Стара 
Загора"  в участъка от събирателната шахта на водоизточни-
ците до пресичането на  път "гр. Казанлък – Яз. Копринка"“.  
Проектното трасе засяга следните поземлени имоти:

- За землището на с. Дунавци, EKATTE 24075, община Ка-
занлък: 48.1, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 49.410, 51.1, 51.4, 
51.5, 52.6, 52.417, 54.9, 54.10, 54.11, 54.12, 54.13, 54.173, 54.176, 
56.20, 56.21, 56.24, 56.31, 57.10, 57.11, 57.12, 57.13, 57.14, 57.15, 
57.16, 57.18, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.12, 58.13, 58.14, 58.15, 
58.16, 58.17, 58.18, 58.19, 58.20, 58.21, 88.114, 88.115, 118.1, 
118.2, 118.3, 118.22.

- За землището на с. Копринка, EKATTE 38563, община 
Казанлък: 43.110, 21.1, 43.3, 43.4, 43.8, 43.11, 43.109, 43.396, 
45.7, 45.98, 45.111, 104.54, 104.55, 104.56, 104.57, 104.58, 104.59, 
104.60, 104.61, 104.62, 104.63, 104.70, 104.73, 104.74, 104.75, 
104.76, 104.77, 104.78, 104.79, 104.80, 104.81, 104.82, 104.83, 
104.84, 104.491, 105.11, 105.12, 105.13, 105.18, 105.78, 105.79, 
107.19, 107.20, 107.21, 107.22, 107.25, 107.26, 107.59, 107.60, 
107.61, 107.62, 107.63, 107.64, 107.65, 107.493, 108.7, 108.8, 
108.9, 108.10, 108.60, 108.61, 108.67, 108.68, 109.46, 109.47, 
109.52, 109.53, 109.64, 109.65, 109.66, 109.70, 109.71, 109.138, 
109.353, 109.494, 110.1, 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.20, 
111.35, 111.351, 112.3, 112.4, 112.26, 112.45, 130.159, 155.6, 
155.57, 155.61, 155.8, 155.359, 155.368, 159.1.

В едномесечен срок от  датата на публикуване на съобще-
нието, заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в 
стая №18 на Община Казанлък и да направят писмени възра-
жения, предложения и искания по проекта.

„ Капрони”, ще бъде изграден 
тротоар, с дължина приблизи-
телно 400 метра.

Дейностите по изграждане 
на улицата ще продължат в 
рамките на 30 дни, след кое-
то Община Казанлък ще мон-
тира и осветлението, което 
е заложено в проекта, като 
стълбове и подземна комуни-
кация.

До момента „ Орфей” е съ-
ществувала като улица по пла-
на за регулация, но на терена 
не е имало трайна настилка. 
За да се стигне до момен-

та за полагане на асфалтова 
настилка и за изграждане на 
тротоари, са изградени во-
допровод и канализация за 
целия квартал „ Крайречен”. 
„ Това е една много същест-
вена част от цялата работа и 
това прави възможно плани-
рането на тази улица с пола-
гането на трайните настилки 
в Инвестиционната програма 
на Община Казанлък за 2019 
година”, каза Коева. 

Оттук нататък Общината 
има възможност да залага фи-
нансиране за подобряване и 

на състоянието на съществу-
ващите настилки по улиците 
на квартала.

„Ние го правим така, как-
то бяхме обещали на хората 
от квартала преди няколко 
години, когато все още не 
беше стартирал проектът за 
полагане на водопровода и 
канализацията, че някога там 
ще има истински водопровод, 
канализация и улица. Тази го-
дина за живеещите на улица 
„Орфей” това ще бъде факт”, 
подчерта зам.-кметът Дание-
ла Коева.

"ПАНИЦИТЕ" ОТНОВО СА 
РАДОСТ ЗА ДЕЦАТА НИ

от стр. 12

от стр. 1

от стр. 1

български граждани, които 
имат изключително големи 
заслуги към Република Бъл-
гария

Заедно с Дончо Папазов 
бяха наградени още трима 
изключителни българи: вто-
рият български космонавт 
генерал-майор Александър 
Александров, проф. д-р Це-
комир Воденичаров и изяве-
ният спортен деятел Христо 
Меранзов.

В своето слово Президен-
та Радев изрази убеждение-
то си, че стойността на успе-
ха на отличените надхвърля 
далеч личните им пости-
жения, защото вдъхновява 
много млади българи да ра-
ботят със същата неугасва-
ща енергия за просперитета 
на страната ни.

ОРДЕН “СТАРА ПЛАНИНА” 
ПЪРВА СТЕПЕН ЗА ГОЛЕМИЯТ 
МОРЕПЛАВАТЕЛ С КАЗАНЛЪШКИ 
КОРЕНИ ДОНЧО ПАПАЗОВ

северно от квартал „ Изток” 
и в Язовирното селище на 
язовир „ Копринка”. За-
местник – кметът Даниела 
Коева поясни, че още през 
месец септември 2018 годи-
на са стартирани дейности 
свързани с установяване на 
наличието на незаконни 
сгради и уведомителни про-
цедури спрямо собственици-
те за съответната незаконна 
постройка. Издадени са за-
поведи за доброволното им 
премахване и след като те 
не са премахнати в указания 
срок, което е констатирано 
със съответен протокол, под-
лежат на принудително пре-

махване.
Проверката обхваща ос-

новно района на местността 
„ Старите лозя”, заради кон-
трола на територии, които са 
окачествени като рискови от 
гледна точка на незаконни 
постройки, както и заради 
многобройни сигнали, полу-
чени от жителите на нами-
ращия се в близост квартал 
„ Изток”.

Собствениците на имотите 
в този район притежават по 
нотариални актове сгради с 
определена квадратура, кои-
то са били разрешавани през 
годините от 70-та до средата 
на 80-те години на 20 век по 

различни постановления на 
Министерски съвет. Те са с 
предназначение на вилни 
сгради, с квадратури от 20 до 
35 квадрата. Те имат статут 
на сгради, но едновремен-
но с вилните сгради в този 
район има построени мно-
го допълнителни построй-
ки – навеси или допълващи 
основната сграда. Те са от-
белязани в протоколите на 
Общината и са обект на пре-
махване.

Квартал „ Старите лозя” 
е основно населен от роми, 
голяма част от които са 
собственици на имотите и 
разполагат с нотариални 
актове. Много малка част са 
наематели с разрешение на 
собственика на имота.

Премахва се и една общин-
ска сграда, която се намира в 
Язовирното селище на язо-
вир „ Копринка”. Сградата е 
с площ около 260 квадрата, 
стара сграда е, без носеща 
конструкция, стените и са 

изградени от кирпич, дър-
вена покривна конструк-
ция, частично нарушена от 
пожара. Назад в годините 
сградата е отдавана от Об-
щина Казанлък под наем.

Тази общинска сграда е 
построена през 1948 годи-
на. Комисия от Общинска 
администрация е обследва-
ла сградата неколкократно, 
последно през месец април 
2019 година, и я окачествя-
ва като създаваща опасност 
за здравето и живота на 
хората по отношение на 
конструктивните пробле-
ми, които има към момен-
та. Основна част от тях са в 
следствие на пожар, който 
е унищожил част от дърве-
ната покривна конструк-
ция.

След обследване на ко-
мисията и внесен доклад 
с решение на Общинския 
съвет в Казанлък, Община 
Казанлък пристъпва към 
нейното премахване.

спрямо собствениците за 
съответната незаконна 
постройка.

Община Казанлък започ-
на премахване на незакон-
ни и опасни постройки в 
местността „ Старите лозя”, 

Още през месец сеп-
тември 2018 година са 
стартирани дейности 
свързани с установя-
ване на наличието на 
незаконни сгради и уве-
домителни процедури 

Даниела КОЕВА: ОБЩИНАТА НЯМА ДА ТЪРПИ 
НЕЗАКОННОTO СТРОИТЕЛСТВО

ПОЧТИ
200
БОНА

ЗА УЛИЦА „ОРФЕЙ“

Даниела КОЕВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НОВА 
ПЕШЕХОДНА ЗОНА ПО УЛ.“ГЕН. СКОБЕЛЕВ“

Община Казанлък отпра-
вя покана към гражданите 
и заинтересованите лица да 
вземат участие в Обществе-
ното обсъждане на проект за 
благоустрояване на градска 
среда на град Казанлък чрез 
Изграждане  продължение на 
пешеходна зона  по ул.“Ген. 
Скобелев” до парк „Розариум“.

Общественото обсъж-
дане ще се състои на 
17 юли 2019 г., сряда, 
от 17.30 часа в залата 

на Културно-информа-
ционния център на ул. 

„Искра“ 4.



Брой 264 Петък, 12 юли 2019 г. Решения на ОбС
РЕШЕНИЕ № 1078 ОС_2912
Изменя Решение №1073/28.05.2019г. на Общински съвет – 

Казанлък по следния начин:
I. Предоставя за срок от шест месеца имоти общинска 

собственост със спортно предназначение, както следва:
1. Предоставя на СНЦ „КК Лястовица-1905“, Булстат: 

123619895, регистриран с Решение №702/07.03.2002 г. на 
Старозагорски окръжен съд, вписан в Регистъра на сдруже-
нията с нестопанска цел рег.5, том1, стр.38, парт.19 по ф.д.№ 
361/2002г., със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, 
Градски колодрум, срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС 
месечен наем за ползване на част от имот публична общин-
ска собственост включващ спортни съоръжения – колодрум, 
тренировъчен терен, вътрешна писта за колоездене, открити 
трибуни за зрителите и др. ведно със сграда с идентифика-
тор 35167.502.4450.5, застроена площ 211 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Спортна сграда, находяща се в П.И. с обща 
площ 18643 кв.м с  идентификатор 35167.502.4450 по ККР на 
гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД 
на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизи-
рана, НТП: за други видове спорт, местонахождение на имо-
та гр. Казанлък, кв.428, УПИV, при граници и съседи имоти 
с идентификатори 35167.502.4451, 35167.502.9064 (ул. Ореша-
ка), 35167.502.4453, 35167.502.4452, за което е съставен АПОС 
№670/07.05.2019 г.

2. Предоставя на СНЦ „Колоездачно сдружение – Розова до-
лина“, ЕИК: 205423376, със седалище и адрес на управление 
гр. Казанлък, ул. „Ген. Столетов“ № 44 срещу заплащане на 
30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот 
публична общинска собственост включващ спортни съоръже-
ния – колодрум, тренировъчен терен, вътрешна писта за ко-
лоездене, открити трибуни за зрителите, находящ се в п.и. с 
обща площ от 18664 кв.м. с идентификатор 35167.502.4450 по 
ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. 
на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: Ур-
банизирана, НТП: За други видове спорт, местонахождение 
на имота гр. Казанлък, кв. 428, УПИV, при граници и съседи 
имоти с идентификатори 35167.502.4451,35167.502.9064(ул.
Орешака),35167.502.4453,35167.502.4452, за което е съставен 
АПОС №670/07.05.2019г.

3. Предоставя на СНЦ „Баскетболен клуб – Розова долина“, 
регистрирано с  Решение №1274/09.06.2009г. на Старозагор-
ския окръжен съд по партидата на сдруженията с нестопанска 
цел в обществена полза, със седалище и адрес на управление 
гр. Крън, ул. „Работническа“№2 срещу заплащане на 30,00 лв. 
без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична 
общинска собственост обект „Стадион“, включващ: спортна 
зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м,  стая на първи етаж в 
южното крило с площ 24,8 кв.м. и стая на първия етаж, южно 
крило с площ от 15,30 кв.м., част от сграда с идентификатор 
35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназ-
начение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна 
зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови поме-
щения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с 
обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР 
на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на 
ИД на АГКК, трайно предназначение на територията:урбани-
зирана, НТП:стадион, местонахождение на имота гр. Казан-
лък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е 
съставен АПОС №373/19.02.2016г.

4.Предоставя на СНЦ „Волейболен клуб Казанлък“, 
ЕИК1213687533 със седалище и адрес на управление гр. Ка-
занлък, ул. „Петко Д. Петков“№52, спортен комплекс „Ар-
сенал“ срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем 
за ползване на част от имот публична общинска собственост 
обект „Стадион“ включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ 
от 338 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 
със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спорт-
на сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, 
канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за 
официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. 
с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, 
одобени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трай-
но предназначение на територията: урбанизирана, НТП:ста-
дион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-
II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС 
№373/19.02.2016г.

5.Предоставя на СНЦ „Клуб по лека атлетика Пендарева“, 
ЕИК 123717135 със седалище и адрес на управление гр. Казан-
лък, кв. „Васил Левски“, бл.16, ет.6, ап.27, срещу заплащане на 
30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот 
публична общинска собственост обект „Стадион“ включващ: 
спортна зала „Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на 
първи етаж с площ 24,80 кв.м., стая – съблекалня на първия 
етаж с площ 12 кв.м., лекоатлетическа писта 400 м. с шест ко-
ридора и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв.м., част от п.и. 
с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одо-
брени със Заповед №РД18-88/2015г. на  ИД на АГКК, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, НТП :стади-
он ведно с част от построената в него сграда с идентифика-
тор35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м.с предназ-
начение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна 
зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови поме-
щения, трибуна за официални лица  и изградени съоръже-
ния: писта 400м., настилка „шамот“ с шест коридора; сектори 
за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зри-
тели, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за 
което е съставен АПОС №373/19.2.2016г.

6.Предоставя на СНЦ „Лекоатлетически клуб – Цветанка 
Христова“, ЕИК 123701673 със седалище и адрес на управле-
ние гр. Казанлък, ул. „Добри Кехайов“№15, ет.3, ап.7, срещу 
заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване 
на част от имот публична общинска собственост общински 
обект „Стадион“ и „Терен за хвърляния с хале“ включващ: 
спортна зала „Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на 
първи етаж с площ от 24,80 кв.м., канцелария с площ 12,00 
кв.м., склад за уреди с площ 16,00 кв.м., съблекалня на пър-
вия етаж – 18,00 кв.м., лекоатлетическа писта 400 м.с шест ко-
ридора и сектори за хвърляния и сектор за дълъг скок с площ 
3600 кв.м.,част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР 
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на  
ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урба-
низирана, НТП :стадион ведно с част от построената в него 
сграда с идентификатор35167.503.902.1 със застроена площ 
1006 кв.м.с предназначение: спортна сграда, база. Сградата 
включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни 
и складови помещения, трибуна за официални лица  и изгра-
дени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест ко-
ридора; сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити 
трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и 
подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016г. и п.и. 
с площ от 7531 кв.м. с идентификатор 35167.503.905 по КККР 
на гр. Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/2015г. на 
ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урба-
низирана, НТП: за други видове спорт, ведно с построената 
сграда с идентификатор 35167.503.905.1, застроена площ 191 
кв.м.на един етаж, предназначение:Спортна сграда, база, ме-
тална дъговидна конструкция, построена 1986г., съоръжения 
:Сектори за хвърляне на диск, копие, гюлле и чук, Подобре-
ния: ограда, обект „Терен за хвърляния с хале“, за което е със-
тавен АПОС№488/28.82017г.

7. Предоставя на СНЦ „Футболен клуб Розова долина – Ка-
занлък“, ЕИК 175936516 със седалище и адрес на управление  

 гр. Казанлък, ул. „Орешака“№6, срещу заплащане 
на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот 
публична общинска собственост общински обект „Стадион“ 
и „Тренировъчно футболно игрище“, включващ: футболен 
терен с трибуни за зрители 7700 кв.м., стая за съдия на пър-
вия етаж с площ 12 кв.м., съблекалня на първия етаж с площ 
37,20 кв.м., лекарски кабинет на първия етаж с площ 20 кв.м., 
баня с тоалетна на първия етаж с площ 25 кв.м, тренировъч-
на стая на първия етаж с площ 12 кв.м., малка съблекалня на 
първия етаж с площ 24,80 кв.м.,част от п.и. с идентификатор 
35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед 
№РД18-88/2015г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, НТП :стадион ведно с част от по-
строената в него сграда с идентификатор35167.503.902.1 със 
застроена площ 1006 кв.м. с предназначение: спортна сграда, 
база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцела-
рии, санитарни и складови помещения, трибуна за официал-
ни лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „ша-
мот“ с шест коридора; футболно игрище с размери 110/70 в. 
ведно с изградена помпена станция с резервоар за поливане 
на терена, сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, откри-
ти трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки 
и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016г. И 
п.и. с обща площ 15334 кв.м. с идентификатор 35167.503.906 
по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-
88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на терито-
рията: урбанизирана, НТП:За други видове спорт, ведно с по-
строените през 1984 г. Сгради масивна конструкция: сграда с 
идентификатор 35167.906.1 с площ от 11 кв.м., предназначе-
ние: постройка на допълващо застрояване/тоалетна/; сграда 
с идентификатор 35167.503.906.2 със застроена площ 32 кв.м. 
на един етаж с предназначение: Складова база, склад; сгра-
да с идентификатор 35167.906.3, застроена площ 210 кв.м. на 
един етаж, предназначение: спортна сграда, база(съблекални 
с бани и санитарни помещения, склад и канцеларии)  и съ-
оръжения-футболно игрище, помпена шахта за поливане на 
терена, открити трибуни за зрители разположени стъпало-
видно, асфалтирана площадка и подобрения, ограда, асфал-
тирани подходи, за което е съставен АПОС №28.8.2017г.

8. Предоставя на СНЦ „Спортен клуб Розова долина“ ре-
гистриран с Решение №55/28.03.2011 г. на Старозагорски 
окръжен съд по партидата на сдружение с нестопанска 
цел извършващо дейност в обществена полза с БУЛСТАТ: 
176056369, със седалище и адрес на управление гр. Казан-
лък, ул. „Батак“ №16, ет.1, ап.4 срещу заплащане на 30,00 лв. 
без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична 
общинска собственост общински обект „Стадион“ включ-
ващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м,  стая за 
треньора на втория етаж с площ от 15,30 кв.м., съблекалня 
с баня и тоалетна на втория етаж с площ 33,00 кв.м., част от 
сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 
1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сгра-
дата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, сани-
тарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, 
находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 
35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед 
№РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахож-
дение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. 
„Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

9. Предоставя на СНЦ „Клуб по борба – Казанлък“ регистри-
ран с Решение №61/20.04.1994г. на Старозагорски окръжен 
съд по партидата на сдружение с нестопанска цел извършва-
що дейност в обществена полза с БУЛСТАТ: 123112995, със се-
далище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехо-
тен шипченски полк“№82, ап.4 срещу заплащане на 30,00 лв. 
без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична 
общинска собственост общински обект „Стадион“ включващ: 
тренировъчна зала на втория етаж с площ 60,00 кв., зала за 
ОФП, пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 
36,00 кв.м. и тренировъчна стая на втория етаж с площ 16,00 
кв.м,част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със за-
строена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна 
сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, 
канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за 
официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. 
с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одо-
брени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ста-
дион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-
II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС 
№373/19.02.2016г.

10. Предоставя на СНЦ „Спортен клуб АРГУС ММА“, с ЕИК: 
176668003, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, 
ул. „Есперанто“ №13 срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС 
месечен наем за ползване на част от имот публична общинска 
собственост общински обект „Стадион“ включващ: трениро-
въчна зала на втория етаж с площ 60,00 кв., зала за ОФП, при-
годена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв.м. 
и тренировъчна стая на втория етаж с площ 16,00 кв.м,част от 
сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 
1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сгра-
дата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, сани-
тарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, 
находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 
35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед 
№РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахож-
дение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. 
„Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

II. Оправомощава Кмета на община Казанлък да сключи 
договори за наем за срок от шест месеца само със спортни 
клубове – сдружения с нестопанска цел в обществена полза, 
вписани в Публичния регистър на спортните клубове и фе-
дерации.

РЕШЕНИЕ № 1079 ОС_2892
І. Дава съгласие МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД да 

реализира разпореждане чрез  продажба на собствения си не-
движим имот, а именно:

- Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692 (тридесет 
и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, 
точка девет хиляди шестотин деветдесет и две) по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Казанлък, п.к.6100, с 
площ от 8492 кв.м.(осем хиляди четиристотин деветдесет и 
два квадратни метра), трайно предназначение на територия-
та- урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застро-
яване (над 15м), стар идентификатор 35167.506.3286 (триде-
сет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и 
шест, точка три хиляди двеста осемдесет и шест), номер по 
предходен план 3286 (три хиляди двеста осемдесет и шест), 
квартал 87 (осемдесет и седми), парцел IV (четвърти), при 
съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22, 
ПИ 35167.506.9691.

II. Открива процедура за приватизация и определя метод 
за извършване на приватизация – публичен търг с явно над-
даване на:

- Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692 (тридесет 
и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, 
точка девет хиляди шестотин деветдесет и две) по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 

№ РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Казанлък, п.к.6100, с 
площ от 8492 кв.м. (осем хиляди четиристотин деветдесет и 
два квадратни метра), трайно предназначение на територия-
та - урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застро-
яване (над 15м), стар идентификатор 35167.506.3286 (триде-
сет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и 
шест, точка три хиляди двеста осемдесет и шест), номер по 
предходен план 3286 (три хиляди двеста осемдесет и шест), 
квартал 87 (осемдесет и седми), парцел IV (четвърти), при 
съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22, 
ПИ 35167.506.9691.

ІIІ. Упълномощава управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стам-
болски” ЕООД да извърши всички необходими действия по 
провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаря-
не по реда на НВИДСППСПКВПП изготвянето на анализи на 
правното състояние, информационни меморандуми, пазар-
ни оценки, както и актуализация на същите за имота по т. І.

ІV. Задължава управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамбол-
ски” ЕООД след изготвянето на разработките по т. ІIІ да ги 
предложи за утвърждаването им от Общински съвет-Казан-
лък.

РЕШЕНИЕ № 1080 ОС_2876
Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Общи-

на Казанлък за 2019 година, като изменя Решение №961 от 
04.02.2019 на Общински съвет – Казанлък в следните точки:

1. По  приходите в размер от  58 618 958 лева на 59 027 554 
лева, съгласно Приложение №1:

1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 24 013 
221 лева на 24 421 817, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение 
№2,  в размер от 15 972 768  лева на 15 979 753 лева, в т.ч.:

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в раз-
мер от 793 173 лева на 800 158 лева;

1.2.4. Трансфери между бюджети в размер от (-) 59 600 лева 
на 58 400 лева;

1.2.5. Трансфери между бюджети и СЕС в размер от (-) 2 155 
141 лева на (-) 1 871 530;

2. По разходите в размер от 58 618 958  лева на 59 027 554 
лева, както следва:

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер от 24 013 
221 лева на 24 421 817 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер от 21 706 788 лева на 22 
091 788 лева, разпределени по  функции, дейности и парагра-
фи, съгласно Приложение №4.

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собст-
вените приходи и от изравнителната субсидия, на делегира-
ните от държавата дейности в размер от 2 306 433 лева на 2 
330 029 лева, разпределени по  функции, дейности и парагра-
фи, съгласно Приложение №5.

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

3.1. Трансфери:
3.1.2 Между бюджети-получени трансфери (+) и предоста-

вени трансфери (-), както следва  от (-) 59 600 на 58 400 лева:
- Отпада тире по т. 3.1.2. „Съфинансиране към Министер-

ството на Труда и социалната политика по проект „Красива 
България“ за обект Внедряване на мерки за енергийна ефек-
тивност  на ДГ №17 "Славейче" ( –) 118 000 лева;“

3.1.3 Трансфери между бюджети и  сметки за средства от 
Европейския съюз от (-) 2 155 141 лева на (-) 1 871 530 лева.

13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък 
за 2019 година в размер от  6 938 412 лева на 7 260 208 лева, 
съгласно Приложение №13.

15. Изменя разчет за разпределението на средствата от 
приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска 
собственост и приватизация по обекти  за финансиране на 
изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и тех-
ническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани 
заеми за финансиране на проекти на социалната и техниче-
ската инфраструктура, съгласно Приложение №15.

26. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бю-
джет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дей-
ност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.

РЕШЕНИЕ № 1081 ОС_2865
Дава съгласие Община Казанлък да сключи договор за фи-

нансиране на допустим проект с „Фонд за устойчиви градове” 
ЕАД, действащ чрез „Обединена българска банка” АД и „Фонд 
за устойчиво градско развитие“ ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на про-
ект: „Светът на траките”, допустим за финансиране чрез съв-
местна подкрепа между финансов инструмент в комбинация 
с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
Региони в растеж 2014 - 2020, приоритетна ос 6 „Регионален 
туризъм“, при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга – до 2 000 000 лв. (два мили-
она лева)

Валута на дълга – лева
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общин-

ски заем
Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 192 месеца, считано от датата на 

подписване на договора, с гратисен период до 36 месеца от 
подписване на договора.

Източници за погасяване на главницата – от приходите, ге-
нерирани по проекта и от собствени бюджетни средства

Максимален лихвен процент – Референтен лихвен процент 
на ОББ за бизнес клиенти плюс максимална надбавка от 1,8 %

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:
Такса ангажимент - до 0,5% на годишна база върху размера 

на неусвоената част от 41% от размера на кредита
Такса управление – до 0,25 % на годишна база (начислява 

се върху 41% от размера на кредита – до неговото усвояване 
и върху остатъчната главница, след усвояването на кредита)

Наказателна надбавка при просрочие – лихвения процент 
по финансирането, плюс надбавка от 5 % на годишна база.

Такса за предсрочно погасяване - при предсрочно погася-
ване, извършено със собствени средства - до 1,5%; при пред-
срочно погасяване със средства, различни от собствените - до 
5,0%; след 12.2023 г. – без такса за предсрочно погасяване

Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 
община Казанлък, постъпващи по основната бюджетна смет-
ка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъде-
щи, също са обект на особен залог;

Учредяване на обезпечение по ЗДФО под формата на залог 
на вземания по сметката, която ще бъде открита в ОББ.

Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък 
да подпише договора за финансиране и съпътстващите до-
говори и документи, както и да извърши всички необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението 
по т. І.

РЕШЕНИЕ № 1082 ОС_2862
1. Определя за учебната 2019/2020 година следните общин-

ски училища за средищни:
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка;
- ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник;
- ОУ „Христо Ботев“, с. Енина.
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Решения на ОбС
РЕШЕНИЕ № 1083 ОС_2863
1. Определя за учебната 2019/2020 година като преиму-

ществени ползватели на МПС – училищни автобуси следните 
общински  училища:

- ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Овощник
Микробус „Citroen”, модел „Jumper” № CA4553MN 8+1 мес-

та да превозва ученици по маршрут: от с. Черганово до с. 
Овощник и обратно и от с. Розово до с. Овощник и обратно;

- ОУ „Христо Ботев”, с. Енина
Автобус „Hyundai”, модел Country, рег. № СТ 3841 ВМ, 15+1 

места, да превозва ученици по маршрут: от с. Горно Изворо-
во, с. Долно Изворово до с. Енина и обратно;

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка
Автобус марка “Isuzu”, модел „Turquoise“, рег.№ СВ 2853 ВТ, 

32+1 места, да превозва ученици по маршрут: от с. Дунавци 
до гр. Шипка и обратно и от с. Ясеново до гр. Шипка и обра-
тно.

2. Възлага на Кмета на община Казанлък със своя заповед 
да утвърди маршрутните разписания на училищните автобу-
си на общинските училища за учебната 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ № 1084 ОС_2904
І. Второ четене и приемане на Наредба за изменение на 

Наредба № 2 за опазване на околната среда и озеленените 
площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на 
територията на община Казанлък, да се проведе на едно засе-
дание, непосредствено след първо четене.

ІІ. Приема на първо четене Наредба за изменение на На-
редба № 2 за опазване на околната среда и озеленените пло-
щи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на те-
риторията на община Казанлък, като:

§1. Чл. 20, ал.3, т. 9 и т. 11 се допълват, като след края на 
изречението се добавя текста „освен разрешените от ЗЛОД“ ;

§2. В Чл. 48, ал.1 и ал.2 словосъчетанието „от звено ОООР“ 
към РУ Полиция се заменя  със словосъчетанието „Група ООР“ 
към РУ Полиция;

§3. В Чл.48, ал.4 и Чл. 49, ал.2 и ал.3 словосъчетанието „Об-
щинска полиция“ следва да отпадне;

§4. Чл.49, ал.1, се допълва, като след последната дума „на-
рушение“ се добави текста „а за явно маловажни и маловаж-
ни случаи на административни нарушения се прилага разпо-
редбата на чл.39 от ЗАНН.“;

§5. В Чл.49, ал.5, словосъчетанието „упълномощено от него 
лице“, се заменя с „упълномощен от него заместник кмет“.

§6. Чл. 50, ал.1 се изменя и допълва, като придобива, след-
ния вид: „За нарушения на тази наредба, на физическите 
лица се налагат глоби, както следва: по чл.39, ал.1 от ЗАНН- 
глоба до 10 лева; по чл.39, ал2 от ЗАНН- глоба от 10 до 50 лева; 
по чл.178“е“ и чл.186 от ЗДвП- глоба от 50 до 200 лева; по 
чл.104, ал.1 от ЗУО- глоба от 300 до 1000 лева; по чл.104“а“ от 
ЗУО за маловажни случаи- глоба от 100 лева и по чл.124, ал.1 
от ЗБР- глоба от 100 до 1000 лева.“

ІІІ. Приема Наредба за изменение на Наредба № 2 за опаз-
ване на околната среда и озеленените площи и дълготрайна-
та дървесна и храстова растителност на територията на об-
щина Казанлък, второ четене.

РЕШЕНИЕ № 1085 ОС_2905
I. Второ четене и приемане на Наредба за изменение на На-

редба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани 
жилищни нужди и продажба на общински жилища на общи-
на Казанлък, да се проведе на едно заседание, непосредстве-
но след първо четене.

ІІ. Приема на първо четене Наредба за изменение на На-
редба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани 
жилищни нужди и продажба на общински жилища.

§. 1 - Чл. 25, ал.3 се отменя;
§. 2 - Чл. 27, ал. 4 се отменя;
§. 3 - Чл. 41, ал. 3 се отменя.
ІІІ. Приема Наредба за изменение на Наредба №12 за нас-

таняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди 
и продажба на общински жилища, второ четене.

РЕШЕНИЕ № 1086 ОС_2906
І. Второ четене и приемане на Наредба за изменение на 

Наредба №26 за определянето и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на община Ка-
занлък, да се проведе на едно заседание, непосредствено след 
първо четене.

ІІ. Приема на първо четене Наредба за изменение на  На-
редба №26 за определянето и администрирането на местни-
те такси и цени на услуги на територията на община Казан-
лък, както следва:

§. 1. В Чл. 44, ал. 1, т. 101, нова подточка 1 – „Такса за пре-
доставяне на писмена библиографска информация (съгласно 
чл. 52, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените библиотеки)“ – 
10.00 лв. /една стр.

§. 2. В Чл. 44, ал. 1, т. 101, нова подточка 2 - „Такса за пре-
доставяне на ретроспективни  библиографска издирвания  
(съгласно чл. 52, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените библио-
теки)“ – 5.00 лв. /една стр.

§. 3. В Чл. 44, ал. 1, т. 101, нова подточка 4 – „Такса за дос-
тавка на библиотечни документи от страната и чужбина по 
Междубиблиотечно заемане (съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от За-
кона за обществените библиотеки)“ - 2.00 лв. плюс пощенски 
разходи за доставка  

§. 4. В Чл. 44, ал. 1, т. 101 ,  нова подточка 6  - „Такса за копи-
ране на библиотечни документи (съгласно чл.52, ал.1, т.5 от 
Закона за обществените библиотеки)

„Черно-бяло с хартия формат А4 /на страница/
Едностранно с текст  - 0,15 лв.
Двустранно с текст - 0,20 лв.
Едностранно с илюстрации - 0,50 лв.
Цветно копиране и принтиране /на страница/
Формат А4 - 1,20 лв.
Формат А3“ -  2,00 лв.“
§. 3. В Чл. 44, ал. 1, т. 101, нова подточка 7 – „Такса за достъп 

до външни мрежови ресурси и бази данни (съгласно чл.52, 
ал.1, т.4 от Закона за обществените библиотеки)

Принтиране от Интернет /на страница/:
Черно-бяло с хартия А4
- едностранно с текст - 0.20 лв.
- едностранно с илюстрации - 0,60 лв.
Цветно с хартия А4 - 1,20 лв.
Сканиране /на страница/ - 1,00 лв.“
ІІІ. Приема Наредба за изменение на Наредба №26 за опре-

делянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Казанлък, второ четене.

РЕШЕНИЕ № 1087 ОС_2882
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за 

Подробен устройствен план – Парцеларен план на подзем-
ни кабелни електропроводи, ниско и средно напрежение за 
захранване на „Приемник на ЕЕ-помпа за напояване, освет-
ление за охрана и др.“, разположени в Поземлен имот с иден-
тификатор 06848.67.3, преминаващи през Поземлен имот с 
идентификатор 06848.11.119 с НТП „За селскостопански, гор-
ски, ведомствен път“ - собственост на община Казанлък , По-
землен имот с идентификатор 06848.11.68 с НТП „Напоите-
лен канал“- държавна частна собственост и поземлен имот с 
идентификатор 06848.67.151 с НТП „Пасище“- собственост на 
община Казанлък,  намиращи се в землището на село Бузов-
град, община Казанлък, ЕКАТТЕ: 06848.

2. Одобрява  Заданието, съставено от Възложителя.

   РЕШЕНИЕ № 1088 ОС_2908
1. Дава съгласие да се изработи проект за изменение на 

Подробен устройствен план – План за регулация и План за 
улична регулация на част от квартал 428 по плана на гр. Ка-
занлък в съответствие с приложената скица-предложение, 
относно УПИ VI-4452 „за обществено и делово обслужване“, 
УПИ V-4450 „за спорен комплекс“ и улична отсечка между 
осови точки 7595-7596-7597-7598 по плана на гр. Казанлък 
(част от ПИ с идентификатор 35167.502.9064) с цел създава-
не на нов общ съсобствен урегулиран поземлен имот между 
Община Казанлък и „НИМЕКС“ ЕООД, ЕИК: 123094839 с пред-
назначение „за обществено и делово обслужване“ и одобрява 
Заданието на възложителя.

2. Възлага на кмета на община Казанлък, след изготвянето 
на проекта по т.1 и прецизирането на всички засегнати от из-
менението на регулация площи, проекта да се внесе отново 
в Общински съвет за одобрение и определяне на квотите на 
съсобственост в новообразувания поземлен имот и за делеги-
ране правомощия на кмета за продължаване на процедурата 
в съответствие с разпоредбите на закона.

РЕШЕНИЕ № 1089 ОС_2875
Дава съгласие за издаването на разрешително на фирма 

„СТРОЙМАТ 2002“ ЕООД ЕИК: 123629850, гр. Казанлък, кв. 
„Летище“ № 50, за водовземане на минерална вода от Сондаж 
№ К-2 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект 
– “СПА ХОТЕЛ“ с идентификатор 35167.57.27, гр. Казанлък, 
кв.„Летище“ № 50,  по плана на град Казанлък. 

Срок на разрешителното - 10 години от датата на издава-
нето му.

РЕШЕНИЕ № 1090 ОС_2889
1. Приема и одобрява извършените за 2017 г. и 2018 г. от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора инвес-
тиции в публични активи на територията на Община Казан-
лък, област Стара Загора, съгласно Заповед №640/08.05.2019 
г. на Кмета на община Казанлък, подробно описани в при-
ложените към настоящото решение приемо-предавателни 
протоколи и отделни протоколи за приемане на всяка инвес-
тиция.

2. Активите да преминат в управление на Асоциация по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Стара Загора и да бъдат предадени за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдя-
ване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

РЕШЕНИЕ № 1091 ОС_2907
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информацио-

нен меморандум на Сграда с идентификатор 35167.502.39.1 
(три пет едно шест седем точка пет нула две точка три девет 
точка едно) със застроена площ 75 (седемдесет и пет) кв. м 
по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени 
със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД НА АГКК, адрес: гр. 
Казанлък. Сградата е разположена в Поземлен имот с иден-
тификатор 35167.502.39 (три пет едно шест седем точка пет 
нула две точка три девет); Предназначение: Сграда за търго-
вия, брой етажи: 1, масивна конструкция.

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. юни 2019 г. на Сграда с 
идентификатор 35167.502.39.1 (три пет едно шест седем точка 
пет нула две точка три девет точка едно) със застроена площ 75 
(седемдесет и пет) кв. м по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. 
на ИД НА АГКК, адрес: гр. Казанлък. Сградата е разположена 
в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.39 (три пет едно 
шест седем точка пет нула две точка три девет); Предназна-
чение: Сграда за търговия, брой етажи: 1, масивна конструк-
ция, определена в размер на 33 800 (тридесет и три хиляди и 
осемстотин) лв.

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за про-
дажба на Сграда с идентификатор 35167.502.39.1 (три пет 
едно шест седем точка пет нула две точка три девет точка 
едно) със застроена площ 75 (седемдесет и пет) кв. м по Ка-
дастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД НА АГКК, адрес: гр. Ка-
занлък. Сградата е разположена в Поземлен имот с иденти-
фикатор 35167.502.39 (три пет едно шест седем точка пет нула 
две точка три девет); Предназначение: Сграда за търговия, 
брой етажи: 1, масивна конструкция, при следните условия:

1.Начална тръжна цена 33 800 (тридесет и три хиляди и 
осемстотин) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се за-
плащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване 
на договора за  продажба по сметка, посочена в проекто-до-
говора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 

% от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 
SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           гр. 
Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на 
предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за 
сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община 
Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна доку-
ментация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в 
касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, пре-
ведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код 
вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казан-
лък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на пред-
ложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка 
на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите 
представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юри-
дическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписвани-
ята при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт 
на лицето, което закупува тръжната документация (ако пред-
ставителната власт не може да се установи от удостовере-
нието за вписване в търговския регистър или кандидатът се 
представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува 
тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите 
попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задъл-
жителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в по-
следния работен ден, предхождащ датата на търга в деловод-
ството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички ра-
ботни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнарод-
ване на решението в “Държавен вестник” от 11:00 часа в ст. 29  
на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден 
при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имо-
та по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от 
нея.

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в 
състав:

Председател: Татяна Станева – началник отдел ИУС
Членове: 

 Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП
 Детелина Йоргова – мл. експерт ИУС
 Олга Шикова – гл. експерт ИУС
 Стефан Драганов – общински съветник
 Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт
 Таня Василева Бъчварова -  ст. експерт ИУС
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде за-

менен от Здравко Балевски – член на комисията. Определя 
възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена 
за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членове-
те на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши 
всички действия по организация и провеждане на търга по 
т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регла-
ментиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС 
№ 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013 г.)

РЕШЕНИЕ № 1092 ОС_2893
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информа-

ционен меморандум на Поземлен имот с идентификатор 
35167.505.521 (три пет едно шест седем точка пет нула пет 
точка пет две едно) с площ 507 (петстотин и седем) кв. м по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД НА АГКК, адрес: ул. 
„Петьо Ганин“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на те-
риторията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10м). Представлява Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) X-9105, отреден „За обществено делово обслуж-
ване“ (ОДО) в кв. 385, гр. Казанлък, по ПУП, одобрен с Реше-
ние №684 и Решение №777 от 2013 г. на Общински съвет - 
Казанлък. Съседи: 35167.505.587, 35167.505.522, 35167.505.15, 
35167.505.718. 35167.505.21

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. юни 2019 г. на По-
землен имот с идентификатор 35167.505.521 (три пет едно 
шест седем точка пет нула пет точка пет две едно) с площ 507 
(петстотин и седем) кв. м по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. 
на ИД НА АГКК, адрес: ул. „Петьо Ганин“, гр. Казанлък; Трай-
но предназначение на територията: Урбанизирана; Начин 
на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). Предста-
влява урегулиран поземлен имот (УПИ) X-9105, отреден „За 
обществено делово обслужване“ (ОДО) в кв. 385, гр. Казан-
лък, по ПУП, одобрен с Решение №684 и Решение №777 от 
2013 г. на Общински съвет - Казанлък. Съседи: 35167.505.587, 
35167.505.522, 35167.505.15, 35167.505.718. 35167.505.21, оп-
ределена в размер на 32 270 (тридесет и две хиляди двеста 
седемдесет) лв.

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за про-
дажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521 
(три пет едно шест седем точка пет нула пет точка пет две 
едно) с площ 507 (петстотин и седем) кв. м по кадастрална-
та карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД НА АГКК, адрес: ул. „Петьо Га-
нин“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застроява-
не (до 10м). Представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) 
X-9105, отреден „За обществено делово обслужване“ (ОДО) 
в кв. 385, гр. Казанлък, по ПУП, одобрен с Решение №684 и 
Решение №777 от 2013 г. на Общински съвет - Казанлък. Съсе-
ди: 35167.505.587, 35167.505.522, 35167.505.15, 35167.505.718. 
35167.505.21, при следните условия:

1.Начална тръжна цена 32 270 (тридесет и две хиляди двес-
та и седемдесет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се за-
плащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване 
на договора за  продажба по сметка, посочена в проекто-до-
говора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 

% от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 
SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, 
BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложе-
ния за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на 
кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община 
Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна доку-
ментация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в 
касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, пре-
ведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код 
вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казан-
лък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на пред-
ложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка 
на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите 
представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юри-
дическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписвани-
ята при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт 
на лицето, което закупува тръжната документация (ако пред-
ставителната власт не може да се установи от удостовере-
нието за вписване в търговския регистър или кандидатът се 
представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува 
тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите 
попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задъл-
жителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в по-
следния работен ден, предхождащ датата на търга в деловод-
ството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички ра-
ботни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнарод-
ване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в ст. 29  
на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден 
при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имо-
та по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от 
нея.

V. За провеждане на търга по т. ІІІ,  назначава комисия в 
състав:

Председател: Татяна Станева – началник отдел ИУС
Членове:         Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП
 Детелина Йоргова – мл. експерт ИУС
 Олга Шикова – гл. експерт ИУС
 Джамал Папарланов – общински съветник
Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт
 Таня Василева Бъчварова -  ст. експерт ИУС
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде за-

менен от Здравко Балевски – член на комисията. Определя 
възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена 
за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членове-
те на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши 
всички действия по организация и провеждане на търга по 
т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регла-
ментиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС 
№ 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013 г.)
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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. 

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.
8.0899972061 Купувам/търся монолитен гараж

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.
5.0887711853 - Двустаен апартамент след ремонт с гараж, 
обзаведен Изток 71 блок.
6.0888226685 Давам под наем магазин \офис , център 
,бул.Ал.Батемберг ,95 кв.м. , санитарен възел,търг.площ 
45 кв.м. цена 400лв.

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

24.0876030556 - Къща в село Долно Изворово 1дка двор, 
тухла, измазана + постройка, Централна част - 28 000лв. из-
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.
43.0877261072 Продавам кравеферма с ток и вода в село Ве-
трен.
44.0898494020 Продавам къща в с. Черганово. Център. 
Двор, постройки, гаражи, дървета и асми.
45.0892989755 Продавам двустаен апартамент 76 кв.м. кв. 
Левски бл.12
46.0888986001 Продавам магазин в с. Горно Сахране, 
собственост на ПК "Пчела". Търгът е таен и ще се проведе 
на 09.08.2019г. В 09:00 часа в кметството. Тръжна докумен-
тация се закупува в канцеларията на кооперацията.

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. цена по 
договаряне
Боксониера запад -27000лева
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, монолит, 
запад - 50000 лв. 
Две стаи с кухня, до казармата 
- 56000 лв. 
Две стаи с кухня, център, 63000 
лв. 
Три стаи с кухня, до  парк 
Розариум 72000лв
Три стаи с кухня, след ремонт, 
до полицията 95000лв
Три стаи с кухня, панел ,до 
магазин Изток –цена в офиса
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
Етаж от къща , център , мага-
зин -120000лв
Етаж от къща след основен 
ремнт до манастира, двор, 
-120000лв
Къща близнак ,със самостоя-
телен двор,до парк Розариум- 
цена при запитване
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
Работещ бизнес-магазин за 
хранителни стоки с допъл-
нителна къща в близко до 
Казанлък село-65000лв
Сам.къща,тухла , 1 декър двор 
в с.Овощник – 60000лв.
Къща в Мъглиж - три етажа, 
тухла - 65 000 лв. 
Къща в Манолово - след рe-
монт - 35 000 лв. 
Къща-в с.Овощник-тухла, двор 
1декър, цена по ДОГОВАРЯНЕ
Къща в Д.Сахране , 1 дка. двор 
-22000
Къща в Средно Изворово- 
26000лв. 
Дворно място в с.Горно 
Черковище-център, ток ,во-
да-10000лв.

Еднастаен ,не обзаведен -150лв.
Две стаи с кухня, обзаведен 
-200лв 
Две стаи с кухня не обзаведен- 
180лв.
Три стаи с кухня след ремонт 

обзаведен - 330лв
Магазин-център -190кв.м.-
1200лв
Магазин ,партер-150лв.
Офис-200лв

0899 33 74 99

01.0879988047 Продавам букови дърва метрови
02.Петя Илиева Кръстева, изгубена диплома 
№367709/23.06.1986г. от междуреченско средно общо-
образователно училище

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.
– 3-стаен след ремонт, обзаведен, 
80000 лв.
– 3-стаен НС, 100000 лв.
– 3-стаен НС, с гараж, 115000 лв.
– 4-стаен с гараж, след ремонт, 90000 
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.
- Крън – поливна земя 6 дка, 6500 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.
15000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ в 
Казанлък:

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузовград
28 000 лв., 45 000 лв.

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

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

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

с. Габарево
800 кв.м.  - 12000 лв.

с. Ясеново

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

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

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

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

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

ТОП ОФЕРТИ

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

КЪЩИ В СЕЛАТА

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

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

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

тел./факс.: 0431 63 566

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

ПОД НАЕМ

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

ИЗТОК

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

ЗАПАД

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

ЦЕНТЪР 

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

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

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

ПОД НАЕМ

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

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

Рекламен справочник



Брой 268 Петък, 12 юли 2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 65лв./кв.м.
КЪ ЩИ В КА ЗАН ЛЪК:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАЗАНЛЪК СИ 
СПОМНИ ЕДИН ОТ 
ПИОНЕРИТЕ НА 
ДЕЛТАПЛАНЕРИЗМА 
В БЪЛГАРИЯ

Букет алени карамфили 
падна в неделя от въздуха 
върху мястото край мъг-
лижкото село Юлиево, къ-
дето рано сутринта на 29 
май загина един от най-до-
брите летци на мотоделта-
планери – 63-годишният 
казанлъшки ас Румен Ива-
нов.

Цветята пуснаха от съз-
дадена от него машина 
приятели, минути след 
като близките му почето-
ха с панихида 40-те дни 
от кончината на човека, 
който на практика създаде 
българския мотоделтапла-
неризъм.

За случващото се разказа 
поетесата Женя Димова, 
която години наред делеше 
личното си пространство с 
него.

„Тая загуба е огромна за 
толкова много хора – за 
семейството и децата му, 
за всичките му близки, за 
безбройните му приятели 

и за леката авиация в Бъл-
гария.

Когато отлети от тоя 
свят така внезапно човек 
като Румен – с неговата 
извираща жизнена енер-
гия и работоспособност, с 
помощта и любовта, коя-
то даряваше на близки и 
по-далечни хора, със зара-
зителната усмивка и оку-
ражаващия смях – светът 
опустява.

Остават като спасение 
само спомените от пре-
красните човешки дни 
с него. Спомени, кои-
то дават пример, сила и 
смисъл. Нека така да го 
помним – с добро, за да е 
светъл пътят на душата му 
– птица. И да му благода-
рим, че за кратко кацна, 
живя сред нас и ни научи 
какво е да летиш, не прос-
то да живееш!“, написа тя 
във Фейсбук, по ирония на 
съдбата поменът съвпад-
на с нейния рожден ден.

ОБЩИНАТА КОЯТО ЧЕТЕ
И ПОМАГА НА

КАЗАНЛЪШКИТЕ АВТОРИ
СЕДЕМ ГОДИНИ И ПОВЕЧЕ ОТ 20 КНИГИ 
СПОНСОРИРАНИ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Излезнаха първите три 
книги по проект по Програ-
мата на Община Казанлък за 
финансиране книги на ка-
занлъшки автори и важни за 
Казанлък издания през 2019 
година.

Този път освен обичайни-

те заподозрени и абонати на 
програмата Румен Денев и 
Петър Марчев, пари бяха да-
дени и на Цветан Павлов, за 
неговите разкази свързани 
с историята на казанлъшкия 
край. Петър Марчев отново 
се е вторачил в демоните на 

нашето всекидневие докато 
Румен Денев от висотата на 
своя политически Олимп ана-
лизира вокалното начало в 
истинската Поезия.

От постъпили общо 7 ли-
тературни произведения в 
обявения срок от 05.03.2019 

г. до 05.04.2019 г., Комисията 
по Програмата за финанси-
ране на казанлъшки автори и 
важни за Казанлък издания е 
одобрила за финансово под-
помагане с общо 3 000 лв., 
предвидени в културния ка-
лендар, следните 3 творби:

„Контури и личности (Ка-
занлъшки етюди)“ – проект 
от област „Краезнание“ с ав-
тор Цветан Павлов.

„Царичина и още 13 све-
товни мистерии“ – сбор-
ник публицистика с автор 
Петър Марчев;

на конкурсната сесия за тази 
година, в която нямат право 
на участие кандидатствали 
за финансиране автори, бе в 
следния 5-членен състав:

• Добрина Матова – дирек-
тор на ЛХМ „Чудомир“;

• Виолета Бончева – член на 
Съюза на българските писате-
ли, Стара Загора;

• Керка Хубенова - член на 
Съюза на българските писате-
ли, Стара Загора;

• Борис Минков – редактор 

Решението е взето след за-
седание на 24-и април, т.г., 
на Комисия, определена със 
заповед на Кмета на Община 
Казанлък № 566/17.04.2019 г. 
във връзка с обявената сесия 
по Програмата. Комисията 

и рецензент на издателство 
„Жанет 45“, Пловдив;

• Снежана Маринова – 
краевед, Регионална библи-
отека „Захарий Княжески“, 
Стара Загора.

„Вокалното стихосложе-
ние“ – литературоведческо 
изследване с автор Румен 
Денев;
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За 5-те века на Земесподеляне.. 

ДОКОГА САМИ ЩЕ СИ ЛЪСКАМЕ 
ВЪОБРАЖАЕМИТЕ РОБСКИ ОКОВИ

Продължава от 25 брой.
Водещ: От юридическа гледна 

точка, но то е станало като…то е във 
фундаментална основа.

Божидар Димитров: Да. Нашите 
възрожденци…

Водещ: Като кажеш „турско 
робство“ аз не си представям хора без 
права, роби, които се влачат по земя-
та, разбира се, не си го представяме 
така, но самата конструкция на изра-
за „турско робство“ е изключително 
устойчива. И като ти бръкнат в този 
фундамент е малко... се чудиш защо 
и кой го прави, и с каква цел.

БД: Тези, които искат. Аз бих се 
почувствал дълбоко обиден, ако баба 
ми, дядо ми, прабаба ми, прадядо ми 
и така назад поколенията в Стран-
джа, в която всички села са били бъл-
гарски до 1878 година, 66 села има в 
Странджа, са били роби, и с баба ми 
са правели каквото си поискат тур-
ците.

Водещ: Казвам, че смисълът на ду-
мата знаем че не отговаря на дейст-
вителността.

БД: Да, слушайте. Тя идва от Въз-
раждането, от българската публици-
стика през Възраждането. Знаете, 
имаме вестници, пишат. Тези, дето са 
в Букурещ, тези, дето са в Цариград, 
защото има два центъра на народ-
ната борба – в Цариград легален и 
един в Букурещ, Гюргево в Румъния. 
И там се използва термина „турско 
робство“. Това е емоция, това е въз-
раждане. Но този емоционален тер-
мин влиза в учебниците и трайно се 
набива в главите.

Водещ: Факт.
БД: И хората, които сега си искат 

турското робство не осъзнават, че те 
са прекършени духовно вече.

Водещ: Те го третират, че някой 
иска да подмени историческата ис-
тина.

БД: Иван Вазов най-добре го е 
усетил и не е написал книга „Под 
робство“, а е написал „Под игото“. 
Игото на средногръцки, думата хе-
гемония, т.е. владичество може да се 
преведе още на български, под игото, 
идват, казах, от гръцката дума „хе-
гемония“. В средногръцки „е“-то се 
чете като „и“ и „х“-то не се чета..иге-
мония, оттам иго е станало. Българи-
зирал е Иван Вазов тази дума. Това е 
може би най-точният термин, но той 
ще бъде неразбираем за много хора и 
трябва такова обяснение като моето. 
Мисля, че най-добре би било, наис-
тина, с българската дума „владиче-
ство“ да означаваме този период и да 
обясняваме, че българите не са има-
ли никакви права. Какви права – да 
взимат решения, държавни решения, 
да участват в държавния живот и да 
взимат решения, които засягат биз-
неса им. Обърнали сте внимание кои 
въстават 1876-та година – най-бога-
тите български селища Копривщица, 
Панагюрище, Батак също е бил много 
богат и т.н. И защо въстават? Защо-
то 1875 година Османската империя 
подписва един режим на капитула-
циите, с които се правят много ниски 
мита за фабрично произведени пла-
тове в Германия, във Великобрита-
ния, във Франция.

Водещ: С което удрят?
Божидар Димитров: С което удрят 

основния български бизнес – произ-
водството на шаяк, груб, но качест-
вен план, топли. Шаяк, с който обли-
чаме османската армия – 1 милион 
души ги обличаме, и турското чинов-
ничество стават 2 милиона. Това е 
бизнесът на българите.

Водещ: Хората имат нужда от ге-
роизъм, а това е едно битово обясне-
ние, което сигурно е вярното.

Божидар Димитров: Да, написано 
е от Иван Хаджийски преди мен. Аз 
просто го цитирам в момента. Иван 
Хаджийски не е кой да е.

Водещ: Да чуем какво каза… 
Божидар Димитров:Само да свър-

ша. Съжителство също не е добър тер-
мин, тъй като практически няма дори 
такова нещо. Как може да се обявиш 
за съжителство? Да, съжителстват Ба-
так и околните 2 мюсюлмански села 
Барутин и Търмръш. И в един чудесен 
момент Търмръш и Барутин грабват 
брадвите и ятаганите и изколват 5000 
човека в Батак. Това съжителство ли 
е? В Стара Загора са 14 000. Нався-
къде в България има такива точки. 
Ямболското село Бояджик…Дори в 
нашия бургаски район има едно бъл-
гаро-гръцко село, близо до Бургас. 
Сега мисля че е градче, Българово се 
нарича. Там изколват цялото населе-
ние турците.

Водещ: Имате ли обяснение защо 
Министерството на образованието 
дава тази възможност на различните 
колективи, които създават учебници-
те по история, да могат да избират 
от…до, което е невъзможно широка 
/…/.

БД: Още в римската епоха съ-
ществува такава практика. Нарича се 
damnatio memoriae на латинци – из-
тирване на паметта. Сената гласува, 
изтрива паметта за управлението на 
император Каракала. И започват да 
му събарят статуите навсякъде, за-
браняват да пишат до него, от посве-
тителни надписи изтриват името на 
Каракала. Един такъв надпис има в 

подлеза пред партийния дом, идете и 
го вижте. Там има едно име изтрито.

Водещ: Там до гаражната врата ли 
някъде?

Водеща: После за тази тема, моля 
те.

БД: Гаражната врата, да. Преписа-
ха и нея на мен. Нямам нищо общо с 
ларгото. Имам нещо общо с Голяма-
та Базилика и още 30-на обекта през 
моята кариера, дал съм един списък…

Водещ: Но с ролетната щора – не.
БД: Моля?
Водещ: С ролетната врата – не?
БД: Не. С цялото ларго, с реставра-

цията нямам нищо общо.
Водеща: Да се върнем сега на това 

какво коментирате и как отговаряте 
на въпроса защо Министерство на 
образованието дава тази възмож-
ност, за да се породят тези спорове?

БД: Откъде да знам?
Водещ: Според вас защо се появя-

ва въобще тази тема, въобще повода 
за нашия разговор?

БД:Защото трябва да се изтрие па-
метта на българите.

Водещ: С каква цел?
Водеща: Значи знаете? Това е ва-

шият отговор.
БД: С каква цел? Много лесно, има 

една доктрина, забравих как се казва-
ше, с едно американско име…

Водещ: Вие виждате умисъл въ-
обще в тази история тук напоследък, 
която се появи?

БД: Абсолютно. И заплащане. 
Вижте, когато стават такива исто-
рии, всякакви истории които стават, 
включително и днешната манифе-
стация, става дума за пари. Никой не 
воюва…

Водещ: Това вече е трета тема.
БД: Трета тема, да.
Водещ: Само момент – смятате 

че дискусията около образователна-
та тема е подплатена финансово и 
умишлено с цел провокация…

БД: Да.
Водещ: С цел? С каква цел?
БД: Да, има организации…С цел 

изтриване паметта на българския 
народ.

Водеща: Чакайте сега. Целта я из-
пълнява Министерството на образо-
ванието или тези, които писват след 
него?

БД: Не, отделни хора в Министер-
ство на образованието.

Водещ: Как ще си тръгват? Те, 
напротив – обаждат се тези страсти, 
най-патриотичните се събуждат по 
този начин. Не се получава това зали-
чаване, което…

БД: Защото не са чели проф. Нико-
лай Генчев. Има една голяма студиа за 
пасивната съпротива на българския 
народ. Тя е жестока. Ще ви кажа едно 
нещо. Аз съм свидетел, слава Богу, 
на всички опити за изтриване на 
съзнание. Някъде в началото на пре-
хода имаше един образователен ми-
нистър Марко Тодоров. Той забрани 
стихотворението „Аз съм българче“ 
като написа и мотивите си. Мотивите 
бяха, че 10-15 на 100 от учениците не 
са етнически българи и е насилие над 
тяхното крехко душевно равновесие 
да рецитират „Аз съм българче“ при 
положение, че са циганчета, или тур-
черта. Аз съм сигурен, че в тази епоха 
едва ли и 1% от българите знаеха „Аз 
съм българче“. Аз също не знаех, при-
знавам със срам, че има един куплет 
преди „Аз съм българче“, нали, този 
куплет.

Водещ: Преди първия?
БД: Да. В едно телевизионно сту-

дио 5-6 интелектуалци също не го 
знаеха. Аз седях на креслото вкъщи, и 
го знаеше само Вежди Рашидов, меж-
ду другото, първия стих.

Водеща: Довършете мисълта си…
БД: Една година по-късно всички 

българчета знаеха.
Водещ: За това говоря, за контра-

реакцията. Ако някой цели да изтрие 
някаква памет, напротив. Сега си го-
ворим последните /…/ за едно и също.

БД: Не е причинил, не е достатъч-
но умен да разбере мощта на пасив-
ната съпротива на българския народ.

Водеща: Защо и чии пари стоят 
зад тази провокация, която изпълня-
ват някои от министерството на….

БД: Погледнете – един ваш коле-

га започва на всеки кръгъл час, аз 
също ще започна своето предаване 
с искреното желание да помогна на 
министерството. Нали ще ги вкарва 
в часове по музика със „Стани, стани 
юнак балкански“.

Водещ: Ще станете много.
БД: Ами, направете го и вие.
Водеща: Може ли само да си задам 

въпроса, извинете?
БД: Да, може.
Водеща: С чии пари Министер-

ството на образованието или отделни 
членове на това министерство в мо-
мента правят тази провокация?

БД: Отдени членове. Не подозирам 
министър Танев. Гледам го, горкия, 
как се гърчи, нали, и се чуди как да 
оправдае действията на подчинените 
си. И той не ги оправдава. Вчера беше 
велик. Вика:“Пишете робство, съжи-
телство, кой както иска“.

Водеща: Хайде да го чуем, ето го.
Тодор Танев: Правилният термин, 

този, който е добил национално зна-
чение и който продължава да служи 
за сплояване, скрепване на българ-
ската нация, е, остава и ще пребъде 
като „робство“. „Съжителство“ – ако 
сте прочели нататък, вероятно сте го 
направили. Става там дума за съжи-
телство между различни етнически 
групи. Дали те са евреи, арменци, т.е. 
съвсем друго е по литература. Да не 
го бъркам с това.

Водеща: Как сте го объркали?
Водеща: /…/ говори за съжител-

ство, а за робство. Днес може да съ-
жителстваме, да.

ТТ: Говорим за отношения-
та в личен план, то е съвсем друго 
нещо. Робството си е робство, тежко 
робство, но срещу съжителството ни-
кой не е вдигал въстание. В Търнов-
ския и в Софийския университет по 
история да ни дадат отговор за на-
учната интерпретация на това дали е 
робство или е нещо друго. Знаете ли 
какво? До момента нямаме никакъв 
отговор. Лично аз ще накажа този 
,който санкционира което и да е бъл-
гарско дете, говоря българско от ка-
къвто иска да е етнически произход, 
което спомене в час по определение 
за този период до този век политиче-
ската система като „робство“.

Водеща: И аз не го подозирам в 
нищо умишлено, ама…

БД:  Не, /…/ - жал ми е за него.
Водеща: Добре, откъде са тези 

пари, които служат за тази грандиоз-
на провокация?

БД: Тези пари – не знам, не съм 
разследващ орган, не съм се занима-
вал толкова дълбоко.

Водеща: Откъде биха могли да бъ-
дат?

БД: Това ДАНС може да каже, други 
организации, които получават пари 
за тая работа, да разследват. Могат 
да бъдат от турската програма ТЕДА – 
годишен бюджет 1,8 милиарда. Могат 
да бъдат то „Америка за България“. 
Днес във вестниците, сутринта, като 
ги преглеждах, видях, че г-жа Кастре-
ва се е върнала от петдневна коман-
дировка във Великобритания, плате-
ни от „Америка за България“. 

Водеща: Какво Америка може да 
има като опит за създаване на…

БД: Много лесно се управлява един 
народ, и по-скоро неговия политиче-
ски елит, ако е с изтрита национална 
и историческа памет.

Водеща: Ааа, по тая, защото… 
БД: Казах ви за доктрината. Да, 

мисля, че беше…
Водеща: ОК, от турска страна да 

идват подобни пари – горе-долу раз-
бирам логиката. 

БД: От много неща могат да дой-
дат, от много места могат да дойдат.

Водеща: /.../ България… За да уп-
равляваш народ с изтрита логика.

Божидар Димитров: С изтрита па-
мет.

Водеща: С изтрита памет, да.
БД: Ами да, ти не си народ, ти си 

сборище от физически индивиди.
Водеща: Мисля, че достатъчно 

други опити се правят за объркване-
то на българския народ.

БД: Няма да успеят. Правят се по 
различни линии. 14 века се мъчат да 
ни изтрият. Както казваше Лютви 
Местан – да ни изчегъртат от тази 

земя, и не могат. 
Водеща: И накрая него го изчегър-

таха. 
БД: И накрая него го… И тея ще ги 

изчегъртат, бъдете спокойни. Ще ги 
деиндивидуализираме един по един. 
Като гледам колегата ви Хекимян, на 
луди ги прави. Ще се присъединят и 
други телевизионни водещи. Аз ще 
пускам „Вятър ечи, Балкан стене“ в 
началото на всяко предаване, с ис-
креното желание да подпомогна ми-
нистерството – нали то ще вкара тая 
песен в часовете по музика.

Водеща: Добре, на някои са им 
симпатични тия подходи, на други, 
да кажем – не. Но вие повдигнахте 
въпроса за вратата. Не – Виктор пов-
дигна въпроса за онази /…/ 

Водещ: Повдигнах въпроса, защо-
то имаше един колаж в социалните 
мрежи, а ние показахме и видео вче-
ра. Антична Сердика – вратата. Тя не 
е с лицата нито вашето, нито на г-жа 
Фандъкова, нито на Вежди Рашидов – 
временна била. Но казвате, „Припи-
саха ми нещо несправедливо. Нямам 
общо“.

БД: Нищо общо нямам с рестав-
рацията на Ларгото и особено с тая 
врата. Откакто престанах да бъда 
министър, не съм и ходил там, между 
другото. Аз имам нещо общо – при-
знавам си…

Водещ: Сигурно е някакво обобще-
ние, че бутафорията…

БД: Не, не, не, приписват го на мен 
и ще ви кажа защо. Защото като пове-
чето историци, и аз изказах мнение 
за качеството на реставрацията. Аз 
смятам, че е много добро качеството 
на реставрацията. Червените тухли 
ще се… Освен това беше полезно и 
за мен, защото за Плиска сега избрах 
тъмни тухли, не ярко червени. И дори 
изпратих една за одобрение на един 
сайт, който си приписва правото да се 
занимава с култура.

Водещ: Добре, Божидар Димитров 
ни беше на гости. благодарим ви.

БД: И аз ви благодаря.
Милена Бойчева  

за Николай Генчев:
Оценките на професор Генчев за 

миналото и настоящето бяха без-
пощадни и точни. Неговото наро-
допсихологическо портретуване не 
българската нация не приличаше на 
ничие друго. Дори когато правеше 
най-нелицеприятни изводи, той ги 
поднасяше така, че нямаше и сянка 
от отровния нихилизъм, който мно-
гобройните чираци на атлантизма 
така успешно практикуват.

Професор Генчев не се съобразя-
ваше с политическата конюнктура. 
И понеже вземаше често думата не-
лепостите и глупостите бяха своевре-
менно изобличавани и усмивани.

Когато домораслите геополитици 
решиха да обърнат на 180 градуса 
историята, обслужвайки антибългар-
ски Николай Генчев даде лаконичен 
отпор, който направи жалки тира-
дите на лакейската псевдонаука. Той 
обяви, че опитът за преоценка на ос-
манското господство у нас е свързан с 
надигането на една силна протурска 
партия у нас. Обясни, че няма значе-
ние дали се нарича присъствие или 
робство, а че се е отразило абсолют-
но негативно върху националното ни 
развитие, че османското нашествие 
е унищожило българската държава, 
църква и редица важни институции, 
както и българските културни тради-
ции. 

И в това се състои голямото ни не-
щастие, а не в това как се нарича оно-
ва, което ни е съсипвало.

Той остро реагира срещу опитите 
да се демитологизирана българска-
та история, да се взриви галерията с 
осветените образи на националните 
герои. Тяхното незачитане, казва-
ше проф.Генчев води до крайности 
в качествата на българското обще-
ство, разрушаване на ценностната 
система, което води до духовно обе-
дняване и културната нездравина на 
българина. За него българското Въз-
раждане беше най- вдъхновителният 
за съвремието период в нашата ис-
тория. Защото тогава укрепва идеята 
за защита на българската национал-

ност, за възстановяване и укрепване 
на българската държавност. Оттогава 
остава и желанието да се регулират 
балканските отношения с оглед ин-
тересите на Балканите и запазване 
на техните културни традиции. Не-
случайно тъкмо професорът пръв 
възропта, когато българският преми-
ер Иван Костов изрече в парламента 
срамните слова: Настъпи краят на 
българския национализъм!

"Българските политици, възмути 
се проф.Генчев, употребяват поня-
тия, от които нямат никаква пред-
става. Национализмът е едно велико 
чувство на народите, което се ражда, 
когато се създават националностите 
и се гради националната култура, ко-
гато се извършват великите възроди-
телни процеси в човешката история. 
Цялата буржоазия и цялата стара 
политика беше обвинена като нацио-
налистическа. Защото, оказа се, че 
тя има ясно определени национал-
ни интереси и идеали – национална 
култура и национално светоусещане, 
които не могат да се подминават така 
лесно и да се препуска пред тях, както 
препуска диво стадо животни."

Така професорът обясни, че който 
пледира за буржоазни ценности и ка-
питалистическо стопанство, не може 
да елиминира националното само-
съзнание.

Доказа го т.нар. преходен период. 
Че без национално самосъзнание и 
национална ценностна система е не-
възможно каквото и да било развитие 
– нито материално, нито духовно. 

Затова и едно от най-точните опи-
сания на днешната ситуация даде пак 
историкът Николай Генчев. "Започна-
лият преди 10 години преход рухна. 
Той беше организиран съвършено 
ефимерно и несериозно, и имаше две 
главни задачи. Първо трябваше да 
остави страната без власт, за да бъде 
тя окончателно разграбена и унищо-
жена икономически. Другата цел бе 
да се осигури управление, което да 
бъде гарантирано от някаква между-
народна 

сила, която няма интерес да спася-
ва България.

Дошло е време политиката както 
на червените, така и на сините, да 
бъде коренно преразгледана. Защото 
те провеждат политика на разруха, 
която е неспособна да се справи с 
огромните недостатъци в общест-
вения живот през последните 10 го-
дини като престъпност, корупция, 
разхищение, разграбване, безрабо-
тица, мизерия. Очевидно България 
има нужда от нова дума, дело и акт 
за нейното спасяване. Защото стра-
ната загива, както морално, така и 
физически. Нацията се изчерпва, 
намаляват нейните биологически, 
психически и морални възможности. 
Липсва реална държавна власт, която 
да сложи ред в нещата. Продължават 
да действат тъмните неорганизирани 
сили, които никой не спира."

Описвайки безобразната дейст-
вителност проф.Генчев беше далеч 
от черногледството. Беше уверен, че 
пасивната съпротива е историческа 
характерна черта на обществото ни. 
То не се ангажира с активни действия 
на обществената сцена, но затова пък 
бавно, системно и методично оказва 
пасивна съпротива на управляващите. 

Онова, което тревожеше историка 
беше не дали народът ще роди своя-
та нова, родолюбива политическа 
класа, която да го спаси от катастро-
фата, а да не би гладът и мизерията 
да преминат предела, който води до 
недемократични действия. Защото, 
предупреждаваше професорът, в тази 
обстановка, в тази духовна атмосфе-
ра и политически климат не може да 
се появи завършен политик. Не може 
обществото да е болно, а този, който 
стои начело да е здравеняк и веселяк.

Неговата висока взискателност 
беше съпроводена със снизходител-
ност. Понеже като голям учен той 
знаеше дълбоката историческа и 
психологическа мотивация на съ-
времието, а като честен гражданин 
не можеше да не го поднесе по съ-
ответния педагогичен начин – чрез 
строгост и милост едновременно. Той 
не се умори да повтаря, че безпъти-
цата, несигурността и унинието са 
преходни. Че и най-тъмните периоди 
отминават. Отривистата жизненост 
беше толкова силна съставка в ха-
рактера на Николай Генчев, колкото 
и мрачния сарказъм. Същевремен-
но носеше всички характеристики 
на свободния дух, при чиято поява 
околните усещат как неведома сила 
ги повдига над земята и ги пренася 
в един свят извън гравитацията на 
посредствеността, страха и съобразя-
ването. Тази негова волна природа се 
съчетаваше с вътрешен максимали-
зъм, който мотивира не само цялото 
му творчество, но и себеоценките му: 
"В решителни моменти не намерих 
достатъчно сила на гласа, за да бъда 
чут. Защото стотици пъти съм преду-
преждала за опасностите, които гро-
зят страната. Но полза от това няма." 
Защото гражданинът Генчев, какъвто 
би следвало да бъдат всички българ-
ски интелигенти, желае не само сво-
бодата да се изкаже, не само да бъде 
чут, но и да бъде послушан. Иначе от 
приказките файда няма.
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У нас, българите, се е 
оформило чувството, че 

знаем всичко за Апостола на 
свободата – Васил Левски. Така 

ли е наистина? 
Днес все по-малко имаме осно-

вания да обобщаваме, защото хо-
рата са много различни и е трудно 
да се преценят реалните общи на-
гласи и настроения. Ако се съди по 
коментарите в социалните мрежи, 
то почти няма българин, който да 
не разбира от футбол, музика, ис-
тория, за политика да не говорим. 
Но реалността е нещо различно. В 
този смисъл ще кажа, че по-скоро 
не знаем достатъчно за Левски или 
само си мислим, че знаем. И ще се 
аргументирам – колко от читатели-
те ще признаят, че представите им 
за Левски се основават на непосред-
ствено запознаване с неговото доку-
ментално наследство (което е отдав-
на известно и публикувано), а не на 
някакво медийно или художествено 
представяне на образа му. Защото 
само автентичните исторически 
документи, доказаните факти, ис-
тинските следи от миналото дават 
основание за такова „познаване“. 
Много често, и то не само днес, хора 
с пристрастно отношение към ис-
торическа личност или събитие, с 
ярки лични симпатии или отрица-
телно отношение към определени 
„герои на времето“ или към някои 
велики сили или балкански съседи, 
благодарение на временно силното 
си обществено влияние или медиен 
комфорт, успяват да манипулират в 
несъответстваща на фактите посо-
ка общите нагласи към историята. 
В случая с Левски също има такива 
опити, напоследък все по-често, 
при това не непременно целящи 
отнемане на величието му, а по-ско-
ро „украсяващи“ биографията му с 
недоказани и недоказуеми щрихи 
и подробности. Например  публи-
куваните през последните години 
книги за неговия интимен живот. 
Макар авторите им да са мотиви-
рани по различен начин, те видимо 
спекулират по тема, която е особено 
интересна, щом се отнася до личния 
живот на един признат национален 
герой. Левски е изключително пре-
цизен към личния си архив, посло-
вично строг и бдителен към пазе-
нето на тайните в организацията, 
която създава и ръководи. За пове-
чето от внушенията, които се правят 
в тези книги, няма преки доказател-
ства и исторически документи, те се 
основават на чужди разкази и късни 
преразкази, на слухове и легенди, на 
„логически умозаключения“, непо-
твърдени от доказани исторически 
факти. Но публиката, винаги жадна 
за новини и сензации, ги приема на 
драго сърце и дори с удоволствие 
упреква професионалните исто-
рици, че отново не са си свършили 
както трябва работата. 

Все пак, какво знаем и какво 
не знаем за Апостола на 
свободата ние българите 

и дали сме достатъчно 
патриоти? 

Патриотизмът и родолюбието на 
съвременните българи не са обвър-
зани непременно с познаването 
на историята. По-скоро напротив 
– твърде често хора, които с ос-
нование се определят за патрио-
ти, са прекалено и неоснователно 
критични към историците, защото 
това, което чуват от тях, или четат в 

НЕ КОКАЛИТЕ МУ,
А НЕГОВИЯТ ДУХ НИ Е 
НЕОБХОДИМ ДНЕС
РАЗГОВОР НА ДАНАИЛ ПАРНАРОВ
С ПРОФ. ПЕТКО СТ. ПЕТКОВ 

ването на част от най-новата ни ис-
тория в новите учебници за 10 клас, 
може би защото на критиците беше 
осигурен медиен комфорт и извест-
на политическа подкрепа. При това, 
много от заелите категорична пози-
ция не са чели и не познават нито 
задължителната учебна програма по 
история за 10 клас, нито въпросните 
части от новите учебници, които се 
критикуват. Те просто се довериха 
на медийно известни или политиче-
ски подкрепени личности. И какво 
излиза тогава – не е важно каква е 
историческата истина, а Кой я зая-
вява публично. И как никой не по-
пита – а какво стана с „комунизма“ 
след 1989 г., нима той изчезна, изпа-
ри ли се, може ли един тоталитарен 
режим да приключи с пленум на уп-
равляващата партия, сменила пар-
тийния си шеф с нов не под силното 
влияние на обществено опозицион-
но движение или гражданско недо-
волство, а отново съгласувано и под 
строгия контрол на главния външен 
покровител, какъвто е нашият слу-
чай? Защо в учебната програма, а 
оттам и в учебниците, няма отговор 
на този важен въпрос за времето 
след 10 ноември 1989 г.? Но за това 
– друг път…

А за Левски отдавна се знае това, 
което може да се каже със сигурност 
на базата на известните докумен-
ти. Повечето факти от биография-
та му, както и основните му идеи 
са добре познати, за други само се 
предполага, защото доказателства-
та са скромни или изобщо липсват. 
Не може например да се твърди с 
категоричност, колкото и да ни се 
иска, кой е предал Левски, и изобщо 
има ли предателство. Има няколко 
хипотези, някои от които изглеждат 
логични и частично са подкрепени 
с доказателства. Знам, че това не се 
харесва на широката публика, защо-
то тя смята, че не може така – реша-
ваме напр., че е поп Кръстьо и край! 
Ами ако не е, идва ли ви наум каква 
дамга носят (може би неосновател-
но) неговите наследници през годи-
ните… Затова обичам да напомням, 
че историята също е точна наука, че 
и изкуство дори. Защото и тя бази-
ра научните си изводи на основата 
на доказани или доказуеми факти 
и исторически свидетелства от из-
следваната епоха. А когато такива 
липсват, може да се изложи само хи-
потеза. В никакъв случай историкът 
не е нито прокурор, нито адвокат, 
камо ли съдия от последна инстан-
ция.

Но, връщайки се на въпроса ви, ето 
един много категоричен пример, че 
дори това, което със сигурност зна-
ем за Левски част от съвременното 
българско общество пренебрегва и 
не зачита. Безспорно ясно и много-
кратно доказано е, че Васил Левски 
е роден на 6 (стар стил) или 18 (нов 
стил) юли, също така е известно, че 
приключва земния си път на 6 (стар 
стил) или 18 (нов стил) февруари. 
Благодарение на усилията на мно-
го хора и институции след няколко 
мои публикации от 2009 г. общест-
веността в старата столица Велико 
Търново вече десет години почита 
коректно паметта на Левски на 18 
февруари. Макар и трудно, посте-
пенно към тази исторически обос-
нована практика се насочват и дру-
ги селища. Но в административната 
столица София и в други градове 
тази исторически вярна и доказуема 
идея среща отпор. Е, тогава как се 

хармонизират патриотизмът с ува-
жението към историческата исти-
на? Впрочем аз искрено вярвам, че 
гражданите на родния ми Казанлък, 
които са родолюбиви и просвете-
ни хора, скоро ще преодолеят тази 
инерция на времето и ще почитат 
правилно и точно кончината на 
Левски на точната дата по новия, 
все още действащ стил (въведен със 
закон през 1916 г.), т.е. на 18, а не на 
19 февруари.

Налице са многобройни 
легенди около Васил Левски. 
Може ли да споменем някои 

от тях? Има ли детайли 
от живота му, които не са 

толкова известни и за които 
не може да претендираме, че 

ги познаваме добре? 
Легендите не са силната страна 

на историка. Няколко легендарни 
случки, доколкото си спомням, бяха 
отразени в последния игрален филм 
за Левски. Но това е художествен 
продукт, така го е видял авторът, 
така го е пресъздал. Тук другият 
проблем, за който бих искал да спо-
мена, е, че широката аудитория от 
години възприема художествените 
представи за историческите съби-
тия и личности, особено на известни 
автори, като доказана истина, а това 
много често не е така. Примери, раз-
бира се, могат да се посочат – такива 
внушения на доверие са възприети 
и от творчеството на Иван Вазов, и 
от Захарий Стоянов, в по-ново вре-
ме – от някои съчинения на Стефан 
Цанев. Авторът - писател или поет 
- има своя художествена цел. По-
добно на романтично и единствено 
патриотично мотивираният Паисий 
Хилендарски, той пише с ясна ви-
зия какво точно иска да внуши на 
читателите си. Докато историкът 
следва фактите, методологията на 
съответната научна област и дисци-
плина и, разбира се, се съобразява с 
ценностите си. И трябва да призная, 
следователно, прекалено идеологи-
чески мотивираният, а особено ярко 
партийно-пристрастният историк (а 
и всеки друг автор, склонен да „кри-
ви душа“) трудно може да предложи 
напълно обективен разказ за мина-
лото и обяснение на реално случи-
лото се, особено ако то засяга обекта 
или субекта на политическите му 
пристрастия. Не искам да прозвучи 
като оплакване, но тази особеност 
прави особено трудна и неблагодар-
на нашата професия. Има отделни, 
нерядко влиятелни личности, има 
групи от хора, които не искат и дори 
яростно упорстват срещу разумни 
и доказуеми обяснения на мина-
лото, които, казано просто, не им 
харесват. Напоследък, що се отнася 
до Левски, има едно залитане към 
неговото „приземяване“ – обра-
зът му бил митологизиран, той бил 
най-обикновен човек, заслугите му 
били преувеличени и т.н. 

Периодично се появяват 
искания за канонизацията на 
Левски за светец… Да насочим 
вниманието си към духовната 

страна от живота, делото и 
личността на Васил Левски. 
Ще сбъркаме ли, ако кажем, 

че Левски е светец в душите и 
сърцата ни? 

Левски отдавна е светец на бъл-
гарския народ. Прав сте, че той е 
свят в душите и сърцата на бълга-
рите и никой според мен не може да 
го извади от там. Защото има мно-
го сериозни, морално защитими 
основания за тази народна почит. 
Българската православна църква из-
тъква канонични аргументи против 
канонизирането му и аз като обик-
новен мирянин не се наемам, а и не 
е редно, да ги коментирам. Много-
годишното народно, общобългарско 
преклонение пред Васил Левски – 
Дякон Игнатий е израз и на гузната 
ни съвест, че не го последвахме до-
край, че не повярвахме и не изпъл-
нихме най-святото му завещание 
– задружност и самостоятелност на 
Българското дело. Няма оправдание 
за тази надстогодишна слабост,  има 
само път напред за преодоляването 
й. И който не вярва в нас, българи-
те, както Левски безусловно вярва-
ше в народа си, няма как да тръгне 
по този път. А това е въпросът на 

днешния и утрешния ден – можем 
ли да бъдем НИЕ или само търсим 
оправдания защо не сме и кой от 
нас е по-крив и по-виновен. Като ни 
остави заветите си и ни показа как 
да ги следваме, този най-голям бъл-
гарин, този Български Христос (по 
думите на покойния проф. Тончо 
Жечев) увисна на кръста на Българ-
ската Голгота на 6/18 февруари 1873 
г., за да ни покаже, че някои големи 
цели могат да се постигнат и чрез, 
и след смъртта, която за истинския 
християнин не е бедствие, а част от 
Пътя...
Освен монах и безсребърник, 

Левски е бил и невероятен 
прагматик – всяка втора дума 
в писмата му е за пари. Какво 
е обяснението. Какво може да 
кажем за основните стълбове 
на революционната дейност 

на Васил Левски? 
Така е, колкото и странно да из-

глежда днес, Левски е и безсре-
бърник, и прагматичен, и строг, на 
моменти дори прекалено взиска-
телен, но такова му е „предначер-
танието“, такава е орисията, която 
е приел. Самата идея да се изгради 
действаща и силна революционна 
организация в българските земи, 
включваща и по хоризонтала всич-
ки (България, Тракия и Македония), 
но не изключваща и никого по вер-
тикала на тогавашната социалната 
скала, е изумителна, а за някои еми-
грантски словесни „революционе-
ри“ – и неосъществима. Но Левски 
доказа, че може да се осъществи 
такова опасно и рисковано начина-
ние, след него тръгнаха стотици и 
хиляди българи, той е истинският 
създател и координатор на т.нар. 
Вътрешна революционна организа-
ция, а дейността на комитетите без 
висока доза прагматизъм и строга 
дисциплина би била обречена на 
провал. При това, той има широк, 
наднационален кръгозор и е готов 
да работи и с другите балкански на-
роди: „Ръката си подаваме всекиму, 
който желае да пролива кръв с нас за 
живот и свобода човеческа... 

Ний днес искаме да се освобо-
диме и простираме им ръката си за 
помощ от каквото можат да ни по-
могнат... Ако ли не, то ще търсим на 
друго място. Ако ли отнийде няма 
помощ за българинът, то работата 
си ни е пак работа”. Ето и друг от 
принципите му, който си струва да 
се помни, защото не е загубил акту-
алността си и днес: „Братя, възобно-
влението на нашата славна (преди) 
държава, отърванието ни от прокле-
ти агаряни, за да си добие първата 
чест и слава нашето мило отечество 
Българско, най-после да бъдем рав-
ни с другите европейски народи, 
зависи от нашите собствени задруж-
ни сили. Като е тъй, вам надлежи 
да се покажете достойни, верни и 
неустрашими във всяко отношение. 
Дързост, братя, и напред!... Само 
умно работете”. Достойни, верни 
и неустрашими – не бих казал, че 
това са ключовите думи на нашето 
съвремие. А могат и трябва да бъ-
дат, ако наистина искаме „Българ-
ско“ да свети като отделна „звезда 
на европейския небосклон“. Някои 
от възгледите на Левски  дори не се 
и цитират, нищо че портретът му 
виси в много кабинети: „Ако някой 
от влиятелните българи или войво-
да, подкупен от чуждо правителство 
или от друго частно лице, поиска да 
ни пречи в работите под какъвто 
начин и да било, такъв ще се счита 
за неприятел и ще се наказва със 
смърт”. Защото Левски ни е оставил 
ясно разписан неосъщественият ни 
все още обществен и политически 
идеал: „демократска република, 
сиреч народно правление“. Висока 
цел, но постижима само от свободни 
и отговорни хора не с поданическо 
мислене, а с гражданско активно по-
ведение.
Нормално ли е и до днес да не 

знаем къде е погребан той? 
Това е много жалко и говори 
много лошо за нас българите. 

Вярно, че е жалко, но защо да 
говори лошо за нас? Както казват 
някои духовни хора, може да не ни 
е дадено да знаем къде е гробът му. 
А може и да значи, че трябва да го 
помним като жив дух, а не като 
тленни останки. Никога няма да 
забравя реакцията на известната 
популяризаторка на Левски Мерсия 

Макдермот през 1987 г., когато се 
честваше 150-годишнината от рож-
дението му. На актуалния тогава 
въпрос какво мисли за най-новата 
версия за мястото на гроба му, тя 
тихо отвърна: „Не мога да ви разбе-
ра аз вас, българите, защо му търси-
те кокалите, той духа му ви трябва".

Какво наистина не ни 
достига от гледна точка на 

патриотизма и защо винаги в 
нашето общество се е стигало 

до противоречия относно 
делото на един или друг наш 

революционер и борец за 
свободата на България? 

ПП: Аз имам един професиона-
лен принцип, своеобразно верую 
като историк още от началото на 
моята преподавателска и изсле-
дователска кариера в началото на 
90-те години на миналия век – кой 
какво е правил и как с действие 
или с бездействие е спомогнал за 
общото българско добруване (що 
се отнася до националната, до об-
щата ни история като народ). Ако 
подредим нашите известни или 
по-малко познати исторически 
личности около тази ос, не само 
че много преувеличени заслуги ще 
станат очевидни, не само че мно-
го несправедливо пренебрегнати 
„еволюционисти“ ще бъдат поло-
жително преоткрити, но тогава 
наистина ще се види, че Левски е 
близо до най-високото място в тази 
свооеобразна класация. Основната 
идея на Васил Левски е сами да се 
освободим и сами да си устроим 
държавата по най-модерния начин 
– като демократична република. 
Това обаче не стана. И заради това, 
че Левски все пак е загинал по пътя 
към тази голяма мечта, ние влагаме 
цялата си неудовлетвореност, че не 
сме могли да се справим с този път 
към освобождението, в една без-
крайна и почти безусловна почит 
към него, граничеща с митологи-
зация. Какво от това, че образът му 
е митологизиран? Всеки народ има 
нужда от такива герои и ние си има-
ме нашия. Ние сме свикнали и въз-
приемаме Левски предимно като 
икона и като герой, който в скалата 
на националното мислене е пример 
във всяка проблемна ситуация. Не 
искаме да разваляме този ореол, 
защото той е полезен за общата цел 
да сме заедно. И тъй като българ-
ският идеал от ХІХ в. все още не е 
осъществен, и тъй като, независи-
мо от частичните отклонения, все 
още мислим предимно в скалата на 
националното, на общобългарско-
то, най-голямата полза от нашето 
отношение към Левски е това, че 
той и днес продължава да ни обе-
динява. Затова е добре не само в 
дни като 18 юли и 18 февруари да 
се сещаме за него и завещания от 
него идеал. Докато не се сплотим 
около определени, ясни общобъл-
гарски цели, ние ще стоим бледо в 
Европейския съюз и ще отразяваме 
чужди интереси – това, мисля, е за-
ветът на Левски, прочетен днес.

 Завършваме този разговор 
с надежда да имаме повече 

смелост да погледнем право в 
очите на Апостола.

ПП: Като младеж си бях нахвър-
лил един кратък текст „Разговор с 
Апостола“. Не си спомням какво 
съм го питал, камо ли какво е „от-
говорил“. Но не е излишно всеки 
от време на време да си поговори с 
Левски в себе си, с този Дякон Игна-
тий, който всички носим в умовете 
и сърцата си. Може би само след та-
къв пречистващ разговор с нашето 
най-съкровено българско „Аз“ ще 
намерим сили и смелост да погле-
днем Апостола в очите. Неслучайно 
един от най-хубавите му паметни-
ци във В. Търново го представя в 
естествен ръст, разгърден и силен, 
вързан, но непобеден, и … гледащ 
настрани – по пътя към София, към 
неговата Голгота.

публикациите им, не от-
говаря … не на истината, 
а на техните устойчиви, 
но субективни предста-
ви за миналото. И вместо 
те да потърсят пътища и 
начини да се запознаят 
с историята по начина, 
който описах по-горе, 
обвиняват авторите на 
научни мнения или исто-
рически оценки, които не 
им харесват. На моменти 
общественото отноше-
ние към нашата наука е 
твърде неуважително. 
Последен пример – без-
критичността и дори на-
ивността, с която голяма 
част от публиката реагира 
на т.нар. скандал с отразя-

Със следния текст на гърба:
„Със среден ръст, светлокес-

теняви мустаци, червендалесто 
лице и когато приказва, едини-
ят му зъб се показва малко на-
вън, повдига малко устната си, а 
очите му са големи и пъстри*“.

Фотографията на Апостола, 
по която Левски е бил издирван 
от турците, доскоро пазена в ос-
манските архиви
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Половин Век...

НЕЩО КАТО ЕМБЛЕМА НА ГРАДА,
НЕЩО КАТО СИМВОЛ НА ДОЛИНАТА

С отглеждането на маслодай-
ната роза е свързан не само 
поминъкът и социално – иконо-
мическото положение на хората 
от този район, но и техния бит, 
обичаи и култура.

Миналото, настоящото и бъде-
щото търговско и икономическо 
значение на розопроизводството 
оформят причината да се открие 
експозиция на музей на розата.

Първите експонати са събрани от 
основателя на музей “Искра” – Пе-
тър Топузов, който през 1901 г. под 
инв. № 517 записва аламбик – гюлов 
казан, подарен от Матей Георгиев. 
През следващите години до 1930 г. 
са събрани снимки на розотърго-
вците Христо Христов, Папазови, 
телеграми от Кънчо Шипков, шише 
за розово масло и др.

От 1931 г. Димитър Христов Чор-
баджийски – Чудомир продължава 
изследователската работа с експо-
нати, подарени от розотърговеца 
Александър Орозов – оригинални 
снимки, турски документи, стари 
брави и катинари.

 Между 1947 – 1958 г. Чудомир 
издирва архива на розотърговеца 
Христо Иванов от с. Енина, шабло-
ни за експорт на розово масло, тър-
говски тефтери, финансови сметки, 
дневници на Кънчо Шипков и др. 
Той въвежда и заплащане при отку-
пуване на музейни експонати.

От 1960 г, в музей “Искра” работи 
етнографът Стефка Дончева, която 
проучва традиционното облекло 
и преселниците балканджии в Ка-
занлъшко и продължава да събира 

ЗА ИСТОРИЯТА НА МУЗЕЯ НА РОЗАТА В КАЗАНЛЪК РАЗКАЗВА 
НЕГОВИЯТ ДЪЛГОГОДИШЕН ДИРЕКТОР Д-Р КОСЬО ЗАРЕВ

експонати за розопроизводството. 
През 1967 г. в сградата на счетовод-
ството на Института по розата уреж-
да изложба за Казанлъшката роза.

През 1968 г. на нейното място, 
поради това, че излиза в отпуск по 
майчинство е назначен етнографът 
Косьо Зарев. Основната задача, коя-
то му поставят Цвятко Цветков и 
Гергана Цанова е в рамките на две 
години да се издирят и съберат ори-
гинали за организацията на музей 
на розата. Многократно са посете-
ни розопроизводителни селища от 
Карловска, Чирпанска и Казанлъш-
ка околии. Издирени и събрани са 
казани за гюлапана от с. Турия, Ка-
занлъшко, рала и различни мотики 
от с. Васил Левски, Карловско, мас-
лени шишета и тъмни шишета за 
розова вола от с. Сладък кладенец, 
Чирпанско, архиви, мускали и тър-
говски бюра на Александър Орозов, 
търговски тефтери, писма и снимки 
на Папазови, Христо Христов и др.

На 8 юни 1969 г. по време на Праз-
ника на розата в приземния етаж 
на старата сграда на Института по 
розата е открит музея на розата. В 
три зали е показано развитието на 
българското розопроизводство.

В първата зала розарски рала, 
различни мотики за обработка на 
розовите градини, оригинални 
снимки и писма на розотърговиите 
в периода преди Освобождението 
от 1878 г. Не липсват маслени ши-
шета, шаблони за експорт, конку-
ми, мускали и др. Експозиционни-
те планове се подготвени от Ангел 
Добрев и Косьо Зарев, а художест-

веното оформление е осъществено 
от Васил Димитров – директор на 
Художест вената галерия.

Във втората зала е показана гю-
лапаната от с. Турия, състояща се 
от гюлапски казан, охладителна 
каца, фуния за розов цвят, охлади-
телна тръба и гюлапски шишета. 
Тук туристите и гостите на музея 
имат възможност да помиришат 
българско розово масло от двеста 
килограмовата конкума на братя 
Шипкови. Във втората част на за-
лата е инсталиран единственият за-
пазен осемстотинлитров казан под 
пряк огън от с. Розово с охладител 
и флорентински съд за розовото 
масло и розовата вода. Във витри-
ни са показани уреди за извличане 
на розовото масло от розовата вода 
– кепчета, пипети и спринцовки, 
както и вносни мускали, мускали 
на розотърговските къщи Петко 
Орозов и син, Минчев и Кечеджиев, 
братя Папазови и др.

С откритието на експонати от 
лабораторията на Христо Яръмов, 
във втората зала на музея са пока-
зани над петстотин броя оригина-
ли – спиртни лампи, аерометри, 
термометри, епруветки, шишета с 
различни химикали, уреди от Гер-
мания за опитване на розовото мас-
ло, множество издадени сертифи-
кати от лабораторията и учебници 
на химика.

В третата зала е показана истори-
ята на Института по розата, научни 
трудове и публикации на научните 
работници по секции – селекция, 
химическа защита, машинна обра-

ботка и работа на биолозите. През 
1964 г. в Пловдив се състоя Трети 
международен конгрес по етерич-
ни масла, на който златни медали 
за триста години българско розово 
масло са връчени на Института по 
розата, Община Казанлък и Фабри-
ка “Българска роза”. Грамотите са 
притежание на музея като са по-
казани и благодарствени писма на 
учени от Индия, Франция, Япония, 
САЩ, Италия и др.

Третата зала е посветена и на 
Празниците на розата в Казанлък 
и избраните Царици рози през раз-
личните години.

Отдел “Казанлъшка роза” към 
Исторически музеи “Искра” е съз-
даден през 1973 г., а с решение № 
5 от 13 февруари 1984 г. на Пред-
седателството на Комитета за кул-
тура – София, музеят на розата е 
обявен за самостоятелен културен 
институт с директор Косьо Зарев и 
екскурзоводите Мариана Гатева и 
Ива Карамболова. Продължи изсле-
дователската работа на музея като 
основен принос има инж. Росен Ге-
оргиев – директор на фабрика “Бъл-
гарска роза – Севтополис”, който 
подари над сто бракувани конкуми, 
френска екстракторна колона от с. 
Манолово, Казанлъшко, две хиля-
ди и петстотин килограмов казан с 
парно нагряване, охладителна кула, 
флорентински съд, търговско бюро 
и др.

Закупен е архивът на розотър-
говската къща “Петко Орозов и 
Син”, издирени са копирни книги 
на Папазови, търговски тефтери на 

Христо Христов, писма, телеграми, 
записи за дадени суми, документи 
за закупуване на имоти и др.

Интересът на туристите се уве-
личава с всяка измината година. 
От 2 000 през 1969 г. на 80 000 през 
1987 г., като 90 % са чуждестранни-
те туристи. Същата година музея 
на розата в Казанлък е обявен за 
национален първенец в групата на 
градските музеи и галерии, а колек-
тивът на музея получава парична 
награда и грамота.

От 1985 г. до 1990 г. музеят на 
розата стана неделима част от сто-
панското предприятие “Розариум 
с музей на розата”. Започна осъ-
ществяване на плана за изграждане 
на голям розариум със специална 
сграда за музей на розата. Отчуж-
дени са земи от северната страна 
на Художествената гимназия до 
танковия път, пресичащ пътя за с. 
Енина. Първата част на плана за 
построяване на специален канал, 
който да отвежда водите на Старата 
река през пролетното пълноводие 
и с цел да предпазва Розариума от 
наводнение е завършен до демо-
кратичните промени.

През 1990 г. и 1991 г. след ликви-
дирането на стопанското предпри-
ятие Музеят на розата премина към 
Института по розата, а от 1992 г., 
отново се върна към Историческия 
музей “Искра”.

След спечелен конкурс през 1992 
г., д-р Косьо Зарев ръководи освен 
музея на розата и Историческия му-
зей “Искра” до пенсионира нето си 
през 2012 г.

Популярната изложба „С уха-
ние на казанлъшка роза” на ис-
торически музей „Искра” – Ка-
занлък, гостува в „Етър”-а от 21 
юни до 8 август.

Двете институции развиват ак-
тивно партньорство през годините 
и предстоящата изложба е стъпка 
към популяризиране на богатото 
културно-историческо наследство 
на две атрактивни туристически 
дестинации в България.

ИЗЛОЖБАТА „С УХАНИЕ НА КАЗАНЛЪШКА РОЗА” 
ГОСТУВА В МУЗЕЙ „ЕТЪР” ДО НАЧАЛОТО НА АВГУСТ

Макар да не произхожда от Бъл-
гария, маслодайната роза е един от 
безспорните символи на страната 
ни. Тя символизира възкресение, 
живот, красота, младост и здраве. 
Това царствено растение заема спе-
циално място в сърцата на хората от 
древността до наши дни и е в осно-
вата на романтични истории и ле-
генди, които вълнуват и до днес.

България е едно от малкото места 
в света, които са облагодетелствани 

с перфектни условия за отглеждане 
на маслодайна роза. Още от ХVІ век 
в Долината на розите започва разви-
тието на производството на розово 
масло, като през ХІХ век производи-

телите по нашите земи почти моно-
полизират световното снабдяване с 
този продукт.

Изложбата „С ухание на казан-
лъшка роза“ е търсена от публиката 

и до момента е гостувала при голям 
интерес и успех в редица български 
градове – Добрич, Бургас, Шумен, 
Търговище, Полски Тръмбеш, По-
морие, Стара Загора,Созопол.
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ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА
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Лято е ... Не е само за деца

Арт Пленер

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ

ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ

ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

Започват летните оби-
колки на Казанлък с влакче

Жителите и гостите на Ка-
занлък имат още една въз-
можност за развлечение през 
летните дни. Летните обикол-
ки в центъра на града на ат-
ракционно влакче започнаха

Маршрутът на движение 
на развлекателното превозно 
средство ще бъде: от площад 
„Севтополис“ – улица „Гене-
рал Скобелев“ до кръстови-
щето с улица „Македония“ – 
бул.“Освобождение“ (покрай 
Музея на розата) – ул.“Капро-
ни“ до кръстовището с ули-
ците „Стара река“ и „Тюлбен-
ска“ – по улица „Тюлбенска“ 
(до входа на парк „Тюлбе“) до 
кръстовището с улица „ Ген. 
Радецки“ – по улица „ Ген. 
Радецки“ до кръстовището 
с булевард „Никола Петков“  

ЛЕВЧЕ ЗА КЕФЧЕ

Бип-бип!

И ГЛЕЗОТИЙКИ ЗА 30-40 МИНУТИ
– по булеварда до кръстови-
щето с улица „Отец Паисий 
Хилендарски“ – по улица 
„Отец Паисий Хилендарски“ 
до площад „Севтополис“.

Обиколките срещу 1 левче 
продължават приблизително 
между 30-40 минути. Първи-
ят курс на влакчето започва 
сутринта в 09.00 ч., на кръ-
гъл час до 12,00ч. на обед. 
Във времето между 13,00 ч. 
и 15,30 ч. влакчето няма да 
работи. Следобедните раз-
ходки започват в 15,30 ч. и 
продължават до 18.30 ч., ко-
гато е началото на последния 
курс за деня.

Летните разходки с атрак-
ционното влакче ще продъл-
жат през месеците юли и ав-
густ, без почивен ден.

Община Казанлък Ви по-
желава спокойно лято, със 
свежи летни емоции!

Школа Арт линия бе по-
срещната с хляб и сол от 
хората на село Горна Лип-
ница

Арт резиденция "Старото 
училище" в Горна Липница, 
отвори вратите си, за да по-
срещне 50 деца, участници в 
националния пленер "Гене-
рация творя", който за първи 
път се провежда в този фор-
мат.

Школи по изкуствата от 
Бургас, Габрово, Казанлък, 
Павликени и децата на Горна 
Липница демонстрираха нови 
техники в старото училище.

Иван, Кирил, Вангел от 
школа Арт линия заедно с тех-
ните ръководители Ваня За-
прянова и Росен Дончев пока-

заха в закриващата изложба 
своите създадени по време 
на пленера стъклописи, кар-
тини с арил и масло, колажи 
и дегитални рисунки.

В изложбата можеха да се 
видят  и други техники  като: 
инкаустика, батик, кирие, 
стрингарт. Всичко това беше 
представено в открити уроци 
пред посетителите и гостите 
на Арт резиденция “Старото 
училище”.

Вече 10 години Духът на 
училището е запазен и жив, 
защото има хора които го 
съхраняват.

Благодарим на органи-
заторите, които успяват да 
обединят всичко това и да ни 
присъединят към благород-
ната идея.

КАЗАНЛЪШКИ ХУДОЖНИЦИ
ОКУПИРАХА ЛИПНИЦА

Литературно-художест-
вен музей „Чудомир” и 
театър „Любомир Кабак-
чиев”, организираха и 
проведоха шумен и атрак-
тивен детски летен праз-
ник „Наследниците на Чу-
домир”. 

Присъстващите се запоз-
наха с детската книжка „Спа-
сителите на тъмната луна” 
с автор Томас Виргили и ху-
дожник Георги Гечев, и два-
мата наследници на Чудомир. 
В представянето на творбата 
активно помагаха и актьори-
те Георги Атанасов и Десисла-
ва Вулева.

Авторът Томас Едоардо 
Виргили е роден на 28.12.2008 
г. в Рим, Италия. Томас учи 

НАСЛЕДНИЦИТЕ НА 
ЧУДОМИР НАПРАВИХА 
ДЕТСКИ ЛЕТЕН ПРАЗНИК

в Рим, обича да рисува, да 
пише, има творчески умения 
– прави репродукции на кар-
тини на Чудомир, различни 
сувенири от подръчни мате-
риали. Той създава собствени 
детски театрални постанов-
ки, като сам си изработва 
куклите.

Томас обича България, учи 
с любов български език. Кога-
то е в България и в Казанлък 
той е чест гост на Литератур-
но–художествен музей „Чудо-
мир”.

Любовта му към Чудомир 
и неговото творчество идва 
от страна на майка му Анто-
ния Петрова Илинова, която 
по професия е филолог и е 
пра-пра внучка на учителя 
общественик Георги Чорба-

джийски, брат на писателя 
Димитър Чорбаджийски – Чу-
домир.

 Художникът Георги Анто-
нинов Гечев е роден на 6 ав-
густ 1986 г. в Казанлък. Той 
е пра-пра внук на учителя 
общественик Георги Чорба-
джийски, брат на писателя 
Димитър Чорбаджийски – Чу-
домир.

През ученическите си го-
дини се увлича по комикси, 

фантастика, анимация и 
кино. Следва в Художествена-
та академия и след това учи в 
Колеж по дигитални изкуства 
в Торонто. Специализира 
филмов монтаж и снима къ-
сометражни филми.

Той казва, че за него изку-
ството винаги е било отдуш-
ник да избяга от реалността, 
средство да преоткрие света и 
да го оцветя в оттенъците на 
собствените си разбирания.

Част от забавата беше представянето на изложбата 
на детски рисунки „Да оцветим прочетеното”.

КОЙ ЗАЛАГА ДЕЦА 
НА АМБРАЗУРАТА?
Старата комунистическа 

традиция датира от 
времето на Матросов

АНТИМОВЦИ
В ЦЕНТЪРА ЗА 
СПАСЕНИЕ 
НА ДИВИ 
ЖИВОТНИ

"ПАНИЦИТЕ" ОТНОВО СА 
РАДОСТ ЗА ДЕЦАТА НИ

Дете на видима възраст 10 
– 11 години (не от малцин-
ствата) умишлено пали кон-
тейнери в Казанлък посред 
бял ден. Същото това дете 
се явява и в поръчковото 
предаване на „Господари на 
ефира“ в началото на учеб-
ната година с цел злепоста-
вяне на кмета на Казанлък 
и общинското ръководство. 
Едва ли в случая става дума 
за съвпадение.
Цялата статия четете 

на сайта ни: 

Ученическият лагер на 
“Паниците” ще посре-
ща деца от Общината и 
страната.

От началото на месец юли 
ученици от Казанлък, общи-
ната и страната почиват в 
първата лагерна смяна в об-
щинския ученически лагер 
„Паниците“ край Калофер.

Още през м. юни започна 
подготовката за лагерния се-
зон  в общинския ученически 
лагер „Паниците“ край Кало-
фер, сподели Мария Колева, 

началник отдел „Хумани-
тарни политики” в Община 
Казанлък. Със средства на 
Общината е извършен ко-
зметичен ремонт и дезака-
ризация на района на лагера.

Девет са лагерните смени 
и срещу 63 лева дневно- за 
спане и 4 хранения, ученици 
от казанлъшките училища и 
цялата страна могат да лаге-
руват там в продължение на 
седмица, колкото продължа-
ва една смяна в лагера.

Към стр. 3

Учениците, участва-
щи в групите по извън-
класни дейности от СУ 
"Екзарх Антим I" (V, VI 
и VII клас - " Природа" и 
" Околна среда - надежда 
за бъдещето"), посетиха 
СНЦ "Зелени балкани" - 
гр. Стара Загора. 

В центъра за спасение на 
диви животни, учениците 
имаха възможността да се 
докоснат до дивите животни 
и да разберат причините за 
пребиването им там. Запоз-
наха се и с дейностите които 
извършват "Зелени балка-
ни", а именно - работата по 
размножителни пограми, с 
цел запазване на животни 
в България, като - Белоглав 
лешояд, Белошипа ветруш-
ка, Ловен сокол и други. В 
края на посещението, на 
живо, наблюдаваха бебета 
- белоглави лешоядчета, и 
имаха възможността да си 
осиновят животно. Двете 
групи, вече са горди осино-
вители на Розов пеликан и 
на Горска ушата


