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Цена 0.60 лв.

Памет за Апостола

Левски

Галина Стоянова: „Ние нямаме право да се
откажем от тази идея и от този проект“

Вестникът на 10 поколения казанлъчани
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Основан на 1 юни 1924 г. от Петър Топузов и е най-дългогодишното периодично издание в България

И КАЗАНЛЪК ЩЕ ИМА
Към стр. 3

ИНДУСТРИАЛНА
ЗОНА
Това предложение направи общинска администрация, а капиталът
на дружеството е в размер на 112 000 лева, от
които 109 400 лева са непаричната вноска, която

Тя ще бъде изградена от еднолично
дружество с ограничена отговорност
„Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД,
чиито собственик е Община Казанлък.

е недвижим имот частна
общинска собственост с
площ 68 337 кв. м в местността „Даскалов соргун“ на село Бузовград,
и 2600 лева – парична
вноска.

Имотът се намира в южната част на града, от изток по
пътя Казанлък-Бузовград.
Новоучреденото дружество
ще има предмет на дейност
изграждане, управление и
развитие на индустриални

зони, отдаване под наем на
длъготрайни активи, консултантска,
маркетингова,
рекламна дейност, посредничество и други дейности.
Органи на управление на
дружеството са Управителят
и Едноличният собственик на
капитала, който е Община Казанлък.
Предлага се и откриване на
процедура за провеждане на
конкурс за възлагане управлението на новоучреденото дружество „Индустриална зона
– Казанлък“. Изискванията за
кандатите са да са магистри
по архитектура, икономика,
строителство с минимален
стаж по специалността от 3 години, както ида познават съответните закони и наредбите
на ОбС. Комисия с председател ресорния заместник-кмет
Даниела Коева ще оценява
кандидатите на 23 август т.г.
Точно преди една година –
на 20 юли 2018-а, в Казанлък
бе подписан Меморандума за
сътрудничество между Община Казанлък и „Национална
компания индустриални зони”
ЕАД, за изграждането на новата индустриална зона на града. Документът бе подписан от
кмета на община Казанлък Галина Стоянова и изпълнителния директор на „Национална
компания индустриални зони”
ЕАД Антоанета Барес. За подписването му има решение на
Общински съвет-Казанлък от
28 май 2018 г.

182 ГОДИНИ ОТ
РОЖДЕНИЕТО НА
ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Душа, харизана на
свободата.
Глава, обречена на
вечното въже.
И някаква жена
освен България,
Останала във тайна
и до днес.
И нищо друго.
Пътища и вятър.
И тайни срещи с
тайнствени мъже.
Жената все го чака.
Скръб изгаря я.
Но той за нея
няма време. Не!
Тя нека чака, скрита
в свойта тайна!
По-важни работи си
има той:
България и
свободата, милата.
И своя път
трагичен и голям.
И той върви, върви.
Все тъй безкрайно.
До днес върви във
глухия покой
Към най-високия си
връх – бесилото,
Любимата да го
съзре оттам.
Дамян Дамянов

САМОДИВИ, ПОЛИТИЦИ
И ПАТРИОТИ СЕ НАРЕДИХА
ПРЕД ГРОБА И
ПАМЕТНИКА
НА ГЕРОЯ
Към стр. 2

Един Паметник на
един Връх с много имена

МЕЖДУНАРОДНАТА
БАНКА ДОЙДЕ В
КАЗАНЛЪК
В следващия програмен
период на Европейския
съюз водещите оси за финансиране на проекти ще
бъдат 2: Устойчиво градско развитие и Интегрирани териториални проекти за различни сектори
и територии, които ще
изискват широко партньорство.

В тази посока Галина Стоянова отбеляза два от проектите, по
които работи Община Казанлък.
В напреднала фаза е „Светът на
траките“ по ос 6 на Оперативна
програма „Региони в растеж“
в сферата на туризма, за който
Община Казанлък ще работи
съвместно със съседни общини
и с общините, част от Туристическия регион „Долината на
розите“ за предлагане на обединени туристически пакети за
посетителите.
Към стр. 3

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

Към стр. 11

ШИПКА
ИЛИ СВЕТИ
НИКОЛА?

Пред султанския съд
разгроменият при опита
да овладее старопланинския проход Сюлейман
паша говорел за връх
Свети Никола
По-високият (1326 м), на
който е монументът фигурира в десетки карти (руски
и немски отпреди и по
време на освободителната
руско – турска война) като

КУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
В ЦЯЛАТА СТРАНА

свети Никола. В съседство
е и истинският , възпят от
дядо Вазов връх Шипка
(1232 м). На него по време
на войната е бил разположен командният пункт на
генерал Столетов, неотдавна дори беше възстановена
и замлянката му.

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

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

Винаги вкусна и разнообразна
храна от нашата топла витрина

КУПУВА

0899 80 30 83

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

Военни почести
отдаде почетна
група от състава
на 61-а стрямска
механизирана
бригада , приета
от командира
бригаден генерал
Деян Дешков.

Пари и Емоции, Емоции и Пари

КОЙ, КОГО
И КАК
ИЗЛЪГА?
185 хил. долара

от Фондацията на
милиардера Гети инжектираха в Чинията, а една наша
сънародничка се усъмни в цялата процедура и поиска
американците да се запознаят със Закона, който
призна българския комунизум за престъпен Режим

Към стр. 5
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КРАДЕЦЪТ ВИКА
"ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА"

ГАЛИН ИВАНОВ РАЗОБЛИЧАВА ПЛАМЕН КАРАДЖОВ

ПЛАМЕН КАРАДЖОВ
– БСП – КАЗАНЛЪК ЗАКУПУВА ОБЩИНСКИ
ИМОТИ:
- На 25.08.2015 г. Караджов си закупува три
имота в землището на с.
Бузовград със съответната квадратура в кв.м.:
922 кв.м. (за 750 лв.) , 691
кв. м. (за 570 лв.), 496 кв.
м. (за 410 лв.)
- На 30.07.2014 г. Караджов става собственик
на два общински имота
в землището на с. Средногорово: 490 кв.м., 708
кв.м. (на цена от по 200300 лв.)
- На 12.07.2012 г. Караджов става собственик на общински имот
в м. „Златна ябълка“ в с.
Средногорово: 4828 кв.м.
Прави впечатление, че
въпросните покупки са
все през летните месеци,
когато хората масово са
в отпуск. Дали пък и това
не е била целта на Караджов – да не се шуми
около новите му придобивки?
БСП и самият Караджов се представят за
защитници на общинската собственост, като
според тях тя не бивало
да се продава, а в същото
време почти всяка годи-

на Караджов си купува
именно общински имот.
Поредната „машинация“ на червената партия в стил „Крадецът
вика: „Дръжте крадеца“!“
- Защо БСП колегите на
Караджов не се противопоставят на общинските
покупки на своя съпартиец?
Община Казанлък продавала имоти. Хайде сега
БСП да кажат, на кого ги
продава? Те не са ли сред
купувачите?!
БСП били против продажбата на общински
имоти. Защо тогава се
облагодетелстват от общинските имоти, като
купуват такива и то не
един и два имота?
БСП твърдят, че се
взимат
комисионни
при продажбата на общински имоти. Техният
съветник Караджов да
каже колко плати и на
кого за закупените от
него имоти?
Той част ли е от корупционните практики,
каквито БСП твърдят, че
има?
С какви пари общинският съветник от БСП си
купува общински имоти
– със същите, които дължи на общината ли?

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във
връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед №
1133 от 18.07.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за
провеждане на публични търгове с тайно наддаване за
отдаване под наем за срок от пет години на следните общински терени с временен статут: обект "А“: Позиция № 89
от Приложение № 12 от Годишната програма – общински
терен – петно № 3 за поставяне на временно преместваемо
съоръжение за извършване на търговска дейност и продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък,
бул. „Розова долина“, срещу централния вход на „Арсенал“
АД, с обща площ от 6,00 кв. м., с начален месечен наем
от 30,00 лв.; обект „Б“: Позиция № 90 от Приложение №
12 от Годишната програма – общински терен – петно №
1 за поставяне на временно преместваемо съоръжение за
извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, южно от Кооперативен пазар, с обща площ 6,00 кв. м. с начален месечен наем
от 30,00 лв.; обект „В“: Позиция № 83 от Приложение №
12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на
вестници и списания , находящ се в гр. Казанлък, ул. „Славянска“, северно от входа на Кооперативен пазар, с обща
площ 6,00 кв. м. с начален месечен наем 63,00 лв.; обект „Г“:
Позиция № 87 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания , находящ се в гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“, до клуб
„Тракия“, между, бл. 113 и бл. 115 с обща площ 4,00 кв. м. с
начален месечен наем 20,00 лв.; обект „Д“: Позиция № 88
от Приложение № 12 от Годишната програма – общински
терен – петно № 4 за поставяне на временно преместваемо

САМОДИВИ, ПОЛИТИЦИ
И ПАТРИОТИ СЕ НАРЕДИХА
ПРЕД ГРОБА И ПАМЕТНИКА
НА ГЕРОЯ
Връстник на загиналия под връх Бузлуджа
от стр. 1

на 18 юли 1868 година войвода Хаджи
Димитър Асенов облече комитските дрехи
на героя и пресъздаде трагичната му смърт
навръх Илинден.
28-годишният специалист по електроника от
Казанлък Цветан Байнов
сподели, че едва сега си
дал сметка колко голяма
отговорност е поел преди
години баща му Николай,
решавайки да направи със
съмишленици от националното дружество „Традиция“ възстановка на
сражението, в което загиват войводата и още 21 от
четниците му.
Близо хиляда души от
цялата страна аплодираха
седмокласника от Крън Георги Митков, който изрецитира
ботевата поема пред белокаменния паметник, издигнат
от потомците през пролетта на 1961 г. по проект на
скулптора Любен Димитров,
под който са препогребани
костите на избитите четници. Хлапакът призна, че цяла
вечер не е мигнал преди тържеството , а минути преди
заупокойната молитва самичък отишъл да остави цвете
в подножието на паметника.
Не скриха вълнението си
и четирите момичета Николета, Мира, Христина и
Ралица, които пресъздадоха
митичните самодиви сред
миришещата на барут поляна под вековните дървета. За
Николета превъплъщаването
е за четвърти път, за Мира и
Христина това трето участие,
а за дошлата от София Ралица –първо.
В словото си пред множеството директорът на националния парк-музей „Шипка
– Бузлуджа“, историкът д-р
Чавдар Ангелов припомни,
че обезобразените от турците трупове на героите стояли
на бойното поле две денонощия, едва на Илинден били
допуснати жителите на близките села Крън и Енина, во-

дени от поп Стефан Манолов
да ги опеят и погребат. Тялото
на войводата /разпознато по
татуираните инициали Х.Д.
на едната му ръка/ положили
в отделен гроб , а мястото белязали с дървен кръст.
Две десетилетия по-късно
по спомените на Христо Македонски било уточнено лобното място с надпис и сложили нарочен знак.
Първото поклонение на
мястото на сражението е
било през 1884 година, в него
участва и баба Маринка, майката на войводата, но след
1950-та постепенно те били
изместени от честванията на
учредителния Бузлуджански
конгрес на БСДП/1891/.
Възстановени са през
1997 година по инициатива
на казанлъчани, припомни
местният лидер на СДС Николай Александров, тогава те
са тръгнали под егидата на
председателя на парламента.
Тази година пред паметника
нямаше нито един представител на Народното събрание, за пръв път обаче дойде
новоизбраният евродепутат
Александър Йорданов.
Военни почести отдаде
почетна група от състава на
61-а стрямска механизирана
бригада , приета от командира бригаден генерал Деян
Дешков.
От Брюксел цвете за паметника на Хаджи Димитър
изпрати родственикът му линия на по-голямата му сестра
Бойка Христо Димитров.
26-годишният
българин
отскоро е започнал да събира исторически сведения за
фамилията, от чийто корени
произлиза и е готов да участва в замисления ДНК-анализ ,
който трябва да сложи точка
на спора къде са костите на
националреволюционера.

Община Казанлък

съоръжение за извършване на търговска дейност и продажба на вестници и списания , находящ се в гр. Казанлък, бул.
„Розова долина“, срещу централния вход на „Арсенал“ АД, с
обща площ от 6,00 кв. м., с начален месечен наем от 30,00
лв.; Публичните търгове да се проведат на 06.08.2019 год. от
14.00 часа, в сградата на Община Казанлък, стая № 29, бул.
„Розова долина“, № 6.Документи ще се приемат до 16.30
часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише
"Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък. При липса на кандидати – втора
дата – 13.08.2019 год., при същите условия, като документи
ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на
публичния търг. Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем по т. II, а именно за обект „А“ – 15,00 лв.;
за обект „Б“ – 15,00 лв.; за обект „В“ – 31,50 лв.; за обект „Г“ –
10,00 лв.; за обект „Д“ – 15,00 лв. Цена за закупуване за всяка
тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС
/ . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички
работни дни в срока за подаване на документи за участие.
ТАТЯНА СТАНЕВА
Началник-отдел ИУС при община Казанлък

Обявление

На основание чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и чл.4
от ЗОС във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ и чл.102 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ, чл.80, т.2 и чл.81, ал.2
от Наредба №15 на ОбС – Казанлък във връзка със Заповед№1156/23.07.2019г. на Кмета на община Казанлък за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на общинска
земеделска земя с площ от 3845 кв.м., представляваща по-

землен имот с идентификатор 27499.343.12 по КККР на с.
Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/2009г. на ИД на
АГКК, трайно предназначение на територията:Земеделска, НТП:мера, шеста категория на земята при неполивни
условия, при граници и съседи имоти с идентификатори
27499.343.1009; 27499.343.504; 27499.343.501; 27499.343.36; 27499.343.35; 27499.343.34, за което е съставен АПОС№637/2019г., посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 47 от
Приложение11, с начален годишен наем в размер на 60,00
лв. без ДДС.
Публичният търг ще се проведе на 09.08.2019г. год. от
11,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29.
Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в
Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.
При липса на кандидати - втора дата – 19.08.2019 год.,
при същите условия, като документи ще се приемат до
16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния
търг.
Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално
обявената годишна наемна цена.
Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише
№7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв.
без ДДС/120,00 лв. с ДДС/.
За допълнителна информация – гише №7 в Центъра
за информация и услуги на Община Казанлък и на тел.
0431/98249.
ТАТЯНА СТАНЕВА
Началник - отдел ИУС

ДОКАТО ТРЪГНАТ
ЕЛЕКТРОБУСИТЕ
от стр. 1
Най-напред Кметът на Казанлък трябва да подпише
Запис на заповед без протест и без разноски, платим
на предявяване в срок до 23
юли 2022г., в размер на 35
процента от стойността на
безвъзмездната финансова
помощ - 1 млн. 115 хил. 253
лева, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 – 2020 г., Главна дирекция „Стратегическо
планиране и програми за
регионално развитие”, срещу
бъдещи приходи за размера
на аванса по договора за безвъзмездна финансова помощ
за проект "Интегриран градски транспорт на град Казанлък" .
Още на 23 март 2018г. Община Казанлък е подписала
договор за проекта "Интегриран градски транспорт на
град Казанлък", етап 1, който
е на обща стойност 3 млн.
690 хил. 050 лв., от които 503
хил. 613 лв. са собствен принос на Общината. Стоянова
пояснява, че в качеството си
на бенефициент Общината
има право да получи авансово плащане в размер на 35
процента от безвъзмездната финансова помощ, след
представянето на Запис на
заповед на стойност 1 млн.
115 хил. 253 лв. За подписването на такава заповед
Общинският съвет дава съгласието си с решение от 28
май 2018г. В последствие е
подписан въпросният Запис
на заповед и Община Казанлък получава аванс по проекта в размер на 1 млн. 115 хил.
253 лв.
Но какво се случва с обявените поръчки за доставката
на електробуси.
На 2 март 2018 г. Община
Казанлък обявява обществена поръчка за доставка на
електробуси, като в срока за
подаване на оферти не са подадени такива и поръчката е
прекратена на 4 май 2018г. На
8 ноември 2018 г. Общината
обявява повторно обществената поръчка, като този път
са получени 2 оферти и на 5
март 2019 г. кметът Галина
Стоянова издава решение за
класиране на участниците и
избор на изпълнител.
На 14 март 2019 г. е подадена жалба в Комисията за
защита на конкуренцията
срещу решението за избор на
изпълнител. На май същата
Комисия със свое решение,

указва на Община Казанлък
да отстрани и двамата участника и да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка.
На 7 юни 2019г. Община
Казанлък е уведомена за постъпила жалба във ВАС срещу решението на Комисията
за защита на конкуренцията,
като става ясно, че съдебното заседание ще се проведе
на 16 септември 2019г. В този
случай очакваната дата за
решение на ВАС е 16 октомври 2019г., очаквана дата за
прекратяване на процедурата – 17 октомври 2019г. и
очакваната дата за обяваване
на нова процедура е 1 ноември 2019 гр Решение за избор
на изпълнител е 1 февруари
2020г.
В доклада си до Общинския
съвет кметът Галина Стоянова заявява, че в случая съществува реална опасност за
неизпълнение на основната
дейност по проекта, а именно
закупуването на електробусите в срока на договора за безвъзмездна финансова помощ,
който е 23 май 2020 г.
Стоянова пояснява още, че
Оперативна програма „ Региони в растеж” 2014 – 2020г.
дава възможност на общините бенефициенти по програмата за изпълнение на транспортни проекти, да увеличат
сроковете за изпълнение на
тези проекти до 48 месеца.
Предпоставката за тази възможност е сложността на тези
проекти, дългите срокове за
доставка на подвижен състав
/ електробуси/, както и необходимите срокове за спазване
на процедурите по Закона за
обществените поръчки.
„Община Казанлък възнамерява да се възползва от
тази възможност и да увеличи срока за изпълнение на
проект "Интегриран градски
транспорт на град Казанлък"
- етап 1 от 26 месеца на 48
месеца”, подчертава Стоянова. С всичко това се цели
да бъде намален риска за
спазване на крайната дата
на изпълнение на проекта,
като за целта кметът трябва да подпише нов Запис на
заповед за стойността на
аванса по проекта с удължен
краен срок на предявяване,
който е четири месеца след
изтичане на крайния срок
по изпълнение на договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
предвид удължения общ срок
за изпълнение на проекта до
23 март 2022г.

Общината
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Община Казанлък бе
сред малкото на брой български общини, включени
със Заповед на министър
Ангелкова за участие в
Националния съвет по
туризъм за приемане на
Годишната програма за
национална туристическа
реклама за 2020г.
Министър Ангелкова пред
Националния съвет по туризъм: Работим индивидуално
за всеки от пазарите в топ 10
за България
Надяваме се на повече
средства за реклама, целта е
да задържим позиции през
2019 г. и да подготвим успешна 2020 г.
Отчитайки случващото се
в сектора и голямата международна конкуренция, за
следващата година се надяваме на повече средства за
реклама на българския туризъм. Бих искала да благодаря
на премиера и на финансовия
министър за подкрепата, която оказват на сектора. Така
ще отговорим на предизвикателствата и ще утвърдим
България като предпочитана
туристическа дестинация. В
момента се провеждат срещи
по отделните пазари в топ 10
за входящ туризъм, работим
индивидуално на всеки от
пазарите, за да оценим конкретните специфики. Това
заяви министърът на туризма
Николина Ангелкова пред
участниците в заседанието на
Националния съвет по туризъм в курорта Златни пясъци.
Основна точка в дневния ред
бе проектът за Годишна про-

КАЗАНЛЪК Е В
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ПО ТУРИЗЪМ
грама за национална туристическа реклама за 2020 г.
Рекламата за тази година е
11 млн. лв. в нашия бюджет.
За следващата година се надяваме на по-голям бюджет, в
момента се уточняват детайлите, анонсира министърът
пред медии и съобщи, че в
момента се работи не само по
отношение на изискванията на целевите пазари в топ

10, но и на перспективните - САЩ, Китай, Япония, Индия,
Южна Корея, Близък изток,
които изискват по-специфични действия, поясни тя.
На въпрос как влияят текстове в публичното пространство срещу българския туризъм, министърът заяви: Яд ме
е на такава кампания, не сме
крили, че този сезон ще е труден след три години непрекъснат ръст, не сме крили, че
има проблеми в сектора и ин-
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цидентни нарушения, но те
не трябва да развалят имиджа
на българския туризъм. Всеки
проблем решаваме в режим
на диалог, така че да създадем устойчивост на сектора,
посочи тя и цитира информация от бизнеса, че има достатъчно туристи в курортите
и по цялото море. Работим с
общи усилия, за да направим
продукта ни устойчив и предпочитан. Проблеми, които са
замитани 20-30 години, сега
решаваме заедно, стана ясно
от думите й.
Министърът благодари на
бизнеса и местните власти
за постигнатото през последните години и за усилията то да се задържи въпреки
прогнозите за спад от важни
туристически пазари като
Русия и Германия. Ето защо
предвидените
дейности,
включително и за национална туристическа реклама, са
с цел приток на туристи през
летните сезони на 2020 и 2021
г., посочи още тя.

Четете цялата статия в
сайта ни:

МЕЖДУНАРОДНАТА
БАНКА ДОЙДЕ В
КАЗАНЛЪК
от стр. 1

И КАЗАНЛЪК ЩЕ ИМА
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
от стр. 1

С изграждането на тази
индустриална зона се
цели привличането на инвеститори, на които им се
предлагат терени с изградена инфраструктура за
развитие на бизнеса.
На практика, Община Казанлък предоставя земята,
а при поява на първия инвеститор „Национална компания индустриални зони”
изгражда инфраструктурата
върху нея. Инвеститорите
купуват тези терени, но при
определени условия – срок за
изпълнение на инвестицията
от 3 до 5 години, срок за поддържане на инвестицията,

срок за достигне размера на
инвестицията, работна ръка
и други.
„Ако в срок от 3 години
инвеститорът не отговаря на
тези условия, земята се връща обратно, т.е. той връща
терена”, поясни тогава Антоанета Барес.
От справката в „Национална компания индустриални
зони” ЕАД (НКИЗ ЕАД) е видно, че Компанията управлява шест действащи проекта
– в София, Бургас, Видин,
Русе, Свиленград и Варна.
Пет проекта са в развитие
– в Суворово (до Варна),
Кърджали, Телиш, Карлово
и Стара Загора, съвместно с
Общината, и са налице още 5
общински терена.

В по-дългосрочен план,
като пример за проект
с широко партньорство,
Кметът на Казанлък посочи работата по създаване
на Регионален образователен център, съвместно
с общините Сливен и Стара Загора, където водеща
роля ще име бизнесът.
Кметът на община Казанлък и ръководни кадри от
нейния екип се срещнаха с
представители на Международната банка за възстановяване и развитие и Министерство на регионалното
развитие и благоустройството днес в Зала №6 на Община
Казанлък. Провеждането на
стратегически консултации
за регионално развитие е
част от процеса на изпълнение от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на
Споразумението с банката за
консултантска помощ, в подкрепа на подобряване на процеса на регионално развитие
на България и подпомагане
на процеса на програмиране за периода 2021г. – 2027г.
– подкрепа на регионалната

политика за следващия програмен период и техния административен капацитет.
Срещата в Казанлък е част
от поредица стратегически
консултации на представители на банката на регионално и местно ниво през
месец юли. Срещите са с
различни групи заинтересовани страни, с които да
бъде обсъдена визията за
регионално развитие за новия програмен период и механизмът за изпълнение на
интегрирани териториални
проекти.
Сред обсъжданите въпроси бяха новата концепция
на МРРБ за интегриран регионален подход към териториалното развитие (интегрирани инвестиции) през
новия програмен период
2021г- - 2027г., теми, свързани с подобряване на програмирането и разработването
на проекти и изпълнението
на оперативните програми
на регионално ниво, ползите и рисковете от делегирането на повече роли на регионално ниво, технически
въпроси.

Община Казанлък
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2
от ЗОС, във връзка с чл.18, ал.1, т.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от
Наредба №15 на ОбС – Казанлък в изпълнение на Решение
№1097/27.06.2019г. на ОбС – Казанлък и във връзка със
Заповед №1155/23.07.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем за срок от десет години на общински имот – гараж, представляващ сграда с идентификатор 35167.502.4450.2 със застроена площ от 82 кв.м., брой
етажи:един, предназначение:хангар, депо/гараж/, разположен в П.И с идентификатор 35167.502.4450 с обща площ
от 18643 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, НТП:за други видове спорт при граници
и съседи: 35167.502.4452; 35167.502.9064; 35167.502.4453;
35167.502.4451 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, за което е съставен
АПОС №670/2019г.,посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 45 от Приложение 8, с начален месечен наем в размер
на 201,00лв. без ДДС.
Публичният търг ще се проведе на 09.08.2019г. год. от
10,45 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ
датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.
При липса на кандидати - втора дата – 19.08.2019 год.,
при същите условия, като документи ще се приемат до
16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.
Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално
обявената годишна наемна цена

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7
в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до
16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.
Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00
лв. с ДДС/
За допълнителна информация – гише №7 в Центъра
за информация и услуги на Община Казанлък и на тел.
0431/98249
ТАТЯНА СТАНЕВА
Началник отдел ИУС

Обявление

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС,
във връзка с чл.18, ал.1, т.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък в изпълнение на Решение
№1098/27.06.2019г. на ОбС – Казанлък и във връзка със
Заповед №1157/23.07.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем за срок от десет години на поземлен
имот - публична общинска собственост: микроязовир с
обща площ от 277671 кв.м. представляващ поземлен имот
с идентификатор 68446.131.42 по КККР на с. Средногорово,
одобрени със заповед №РД-18-21/20108г. на ИД на АГКК,
последно изменение със заповед №18-2771-14.03.2019г.
на началник на СГКК – Ст. Загора, Трайно предназначение

на територията :територия, заета от води и водни обекти,
НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир „Синята река“ село Средногорово“, за който е съставен АПОС №674/07.06.2019г.,посочен с позиция 36 от Приложение 9 на ГПУРИОС за 2019г.,
с начален годишен наем в размер на 5500,00лв. без ДДС.
Публичният търг ще се проведе на 09.08.2019г. год. от
10,30 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29.
Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в
Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.
При липса на кандидати - втора дата – 19.08.2019 год.,
при същите условия, като документи ще се приемат до
16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния
търг.
Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално
обявената годишна наемна цена.
Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише
№7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без
ДДС/120,00 лв. с ДДС/.
За допълнителна информация – гише №7 в Центъра
за информация и услуги на Община Казанлък и на тел.
0431/98249.
ТАТЯНА СТАНЕВА
Началник - отдел ИУС

4

Брой 28
Петък, 26 юли 2019 г.

КОГАТО БСП
НЕ СПРЯ ДА
СЕ ЗАИГРАВА
СЪС СМЪРТТА

Трети ден, клакьорите
на социалистите атакуват
Общината и Кмета за някакъв си мижав коптор,
който от години не само
се руши, а и застрашава
живота на обитателите
му.
Така наречената къща,
беше обявена за продан, но
социалистите решиха да й
станат обществени защитници и да отстояват правата
на обитаващите й – познайте
какви са те?
Ами така продължава PR
кампанията на казанлъшките социалисти, които дори и
своите емблематични сгради
не успяха да запазят и съхранят за поколенията, но по
традиция са готови на чужд
гроб с чужда пита помен да
правят.
А що се отнася до конкретния общински имот, то
ако поне имаха един експерт
в групата си, изключвам
Пламен Караджов, който на
няколко пъти с документи
на подставени лица, печели
почти уговорени търгове на
общински имоти, то щяха да
са наясно с реалната стойност на имота като терен и
надали щяха да се надяват,
че този коптор по някакъв
начин, ще вдигне цената на
имота.
Дори напротив, бъдещите
купувачи ще го откажат, заради разходите свързани с
разрушаването, заравняването и облагородяването на
терена, с оглед на неговото
бъдещо използване.

Приписки от Погребалната Агенция

Красен СТАНЧЕВ:

ЗОМБИРАТ
ДЕЦАТА НИ

ЛЪЖАТА И ИНСИНУАЦИИТЕ
СТАНАХА ОСНОВНО ОРЪЖИЕ
НА КАЗАНЛЪШКИТЕ ЦОЦИАЛИСТИ
КОЙ Е ДОПУСНАЛ РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАРУЦАТА-УБИЕЦ
БЕЗ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК?
Това питат пак общински
съветници от БСП, а поводът
е тежката катастрофа, станала около 22:30 часа на 16
юли на първокласния път I-6,
водещ край село Търничене,
където загина 22-годишният
Исмаил Бесоолу, чието БМВ
се удари в каруца без светлоотразителни знаци…
В прессъобщение, разпространено до медиите, е
публикуван и коментарът на
вносителя на новото питане
до кмета – общинския съветник от левицата Моника Динева, който гласи дословно:
„За по-малко от година това е
вторият фатален инцидент в
района. Първият, в който загинаха двама млади, провокира гражданско недоволство
и подписки срещу безконтролното движение на каруци по
пътищата. В последвалите дебати настоявахме за промяна
на Наредбата с оглед строг
контрол, отговорност, ред и
сигурност по пътищата.“
И в двата трагични инцидента с каруци без светло-

отразителни знаци, визирани от Динева, обаче има
съществено разминаване с
фактите. Защото и двата са
станали в съседни общини, а
не в община Казанлък: Трагедията с Исмаил Бесоолу е
на републикански път близо
до село Търничене, община
Павел баня. А трагедията от
27 октомври 2018 г., когато
загинаха казанлъшко момиче и момче, се е случила край
село Тулово, община Мъглиж,
откъдето са и виновниците за
катастрофата – двама роми,
които няколко дни по-късно
бяха задържани.
Днес стана известно, че
каруцата, в която се е блъснала колата на Бесоолу, е
била регистрирана преди
седем години – през 2012 г.,
в село Горно Черковище, когато действащата общинска
наредба за движение на превозни средства не е била актуализирана, а регистрацията
е била направена от селския
кмет, а не от Община Казанлък.

ЕДНА ПАРТИЯ ПРОДЪЛЖАВА
ДА ГРАДИ СВОЯ PR ВЪРХУ
ТРУПОВЕТЕ НА НЕВИННИ ДЕЦА

Медията ни припомня, че
след първия случай край мъглижкото село Тулово в Казанлък имаше подписки и протести за забрана на движението
на каруци в града, зад които
стояха от местната централа
на БСП, въпреки че червените съветници би трябвало да
са наясно, че една общинска
наредба не може да отмени
закон – в случая Закона за
движение по пътищата, който не забранява движението
на ППС с животинска тяга в
населени и извън населени
места.
Сега отново БСП съветниците демонстрират активност около каруците, верни
на стратегическата си цел
да злепоставят пред обществеността кмета на Казанлък
и общинското ръководство.
Но да се извличат политически дивиденти от човешки трагедии, почернили три
семейства, това е повече от
неморално, дори и на фона
на задаващите се местни избори.

Извинявай Исмаиле, Ние всички принадлежим
на Бога, ние се връщаме при него.
Това не Ви ли намирисва на погребана агенция?
Цялата история, започна
още миналата година на
старозагорското шосе, когато друга каруца причини смъртта на 2-ма млади
влюбени казанлъчани.

Въпросителните са много,
много, много…

И се започна тогава, една
война срещу циганските каруци, които всички знаем
колко са управляеми… То не
бяха протести, не бяха петиции, то не бяха водопад от декларации в Общинския съвет.
Оказа се, че повечето от тях
са наистина законни, дори
номера им туриха.
Сега питат, кой е регистрирал каруцата, предизвикала
смъртта на Исмаил – ами
кмета на Горно Черковище
още през 2012 година..….

Само Сбъркани Хора могат
да търсят, политически девиденти в Смъртта на едно дете.

Жалко за момчето!
Но вината е най-малко там
където я търсят надървените
за власт социалисти.

Другарки и другари, наистина ли не усещате, че това е
вашо Дъно – да правиш партиен PR пред някакъв Ковчег.
Апропо: между другото
пътят е на АПИ, тоест републикански е, а не общински
и защо цялата Ви гнъс е насочена срещу Кмета на Казанлък?

ГЕРБ Казанлък:

НЕМОРАЛНО? Трупа ли
политически дивиденти БСП
Казанлък за сметка на човешка трагедия?
Призоваваме колегите от
БСП Казанлък да не се заиграват политически със смъртта.
По трагедията тази вечер
край село Търничене, община
Павел Баня, считаме че ръководството на Община Казанлък не може да носи отговорност за инциденти, случили
се на територията на друга
община, още повече, че към
настоящия момент се води
разследване и не са изнесени
достоверни данни от разследващите органи.

Фалитите на соца се крият
от учениците, за да не ги насочат към причините за изоставането на доходите ни
и учебниците по история се
поръчват основно в селски и
полуселски училища.

Децата ще разберат, че тогавашното управление е взимало
заеми, за да удържа властта и
привилегиите си.
Икономистът Красен Станчев коментира липсващите
факти в новите учебници за
трите фалита на БКП при Тодор Живков.
“Следя излагането на тази
история и въпреки че не съм
очаквал някаква дълбочина,
безкрайно съм учуден от липсата на елементарно уважение
към вече установени факти.
Много важен сред тези факти
е обстоятелството, че България
е не просто единствената комунистическа страна, която за
45 години е „успяла“ да фалира
три пъти – тя е единствената
страна в северното полукълбо
(това е нещо като световен рекорд), който през второто половина на ХХ век банкрутира
толкова много пъти”, коментира Станчев.
“Ако сте автор на учебник и
споменете този факт, ще трябва и дадете някакво разумно
обяснение. А то е, че икономиката е работила на загуба
и че преди първия фалит на
икономиката на България през
1960 г. тежат издръжката на
червената армия, изземването
на предприятия от СССР, унищожаването на частния сектор
и производителните съсловия
(често физическо елиминиране на хора), и следване на стопанска политика по съветски
образец, прокарвана от полуграмотни политически назначенци на БКП. За да се избегне
това обяснение, авторите наблягат на обратното тълкуване
– че имало успехи, например в
индустриализацията на страната. От това, което казах, би
трябвало да се подразбира, че
не просто е невъзможно да се
обясни на сегашните младежи особеността на режима от
1944-1990 г. без несъстоятелността (фалитите) на неговото
стопанство; ако ги споменете,
ще трябва да навлезете в дебрите на много други факти,
събития и процеси, да им дадете оценка. Точно от нея се боят
или искат да избегнат авторите
на учебниците”, категоричен е
икономистът. Той допълни, че
в новите учебници липсва ясна
и точна констатация на състоянието, в което тоталитарната
комунистическа власт оставя
България при своя крах през
1989 г., а именно дълговете –
близо 11 млрд. долара външен
дълг и 26,6 млрд. лв. вътрешен.
“През 1990 г. България е
страната най-много обвързана с СССР: 80-85% от търговския оборот е със Съветския
съюз (при около и под 60% за
Полша, Унгария и Чехословакия; над 80% зависимост
от внос на енергийни ресурси оттам (до 1994 г. България

ВМЕСТО
КОМЕНТАР

Мокрите Сънища на Корнелия Нинова

„ПОНЯКОГА ЩЕ ИДВАМ ВЪВ СЪНЯ ТИ“,
ПРЕДУПРЕЖДАВА СОЦИАЛИСТКАТА

Недоумение и присмех събуди лидерката на БСП Корнелия
Нинова, която се впусна в поетична проява. Застанала пред
камерата единствено на партийната телевизия, социалистката
бавно и „с чувство“ каза стихотворението на Никола Вапцаров
„Прощално“.
Фалшиво звучащият патос разсмя мрежата и последваха
шеговитите коментари на гърба на Нинова. Тя дори получи
покана от майтапчийския профил на Иванка Курвоазие да рецитира и нейни стихове.



			
Тая жена наистина
			изтрещя: десетки хиляди болни прасенца квичат жални-заклани, а тя
рецитира Вапцаров...
Наистина ли няма Душа?
Мъка Братя, Другарки и Другари, голяма Мъка ми
тежи на Душата;
Защо Кака Кури още не е напрегръщала иили
поне леко да нацунка едно чумаво прасенце?
Козичките на Баба Дора се въртят в гробовете си...

дори няма собствен електромер); посредничество между СССР и комунистически
режими в третия свят, което
пък е в основата на недемократичността на българската
мафия (създадена де факто
отгоре-надолу, докато обикновения процес на възникване е точно обратния) и на
онази особеност на тукашния
политически живот, която
напоследък се нарича (доста неточно) „задкулисие“. За
обедняването много допринася и управлението от 1995
– началото на 1997 г. Тогава
подобните на България страни вече са в режим на бавно
(бързо това е невъзможно)
изравняване на доходите с
тези в Западна Европа. А тук
през януари 1997 г. средната
пенсия е 14 щатски долара,
заплатата – 40, за да спаднат
през февруари с. г. до съответно 5 и 20 долара. Впрочем
това е най-ниското сравнително равнище на лични доходи в цялата история на България след 1878 г.”, казва още
Красен Станчев.
Според него, учениците от
10-11 клас трябва познават
сравнението на годишната
динамиката на консолидираните правителствени разходи
(издръжка на правителството
плюс дългови плащания като
процент от БВП) за периода от
1944 до наши дни. По думите
му, от картинката учениците ще видят и разберат три
неща: че няма страна сред
днес богатите държави, от
тези в ЕС, Балканите или бившия СССР, където тези разходи само да нарастват за период от над 50 години, че през
1990 г. те са равни на разходите на правителствата на тези
страни по време на Втората
световна война (за България
те са 3.5 пъти по-високи като
дял от БВП спрямо 1944 г.) и
тогавашните „успехи“ се дължат на безразборно харчене
от правителствата на БКП.
“Тогава децата сами ще
стигнат до извода, че незадоволителното сегашно сравнително равнище да доходите
на българските граждани се
дължи на обстоятелството,
управниците от 1944 до 1990
г. са вземали държавни заеми
преди всичко, за да удържат
властта и привилегиите си.
Между другото Георги Ганев
и аз през 2016 г. водихме такива занятия из училищата в
страната по една инициатива
на г-н Росен Плевнелиев. Не
знам как беше при Георги,
но при мен и учениците, и
учителите разбраха всичко.
Малко по-сложно е да обясня защо политиците нарочно
избягват такова разглеждане
на историята и глорифицират
комунистическия режим”, коментира Красен Станчев.

Нищо Лично като
Идея и Местно като
Време - просто се
присетих…
„Журналистиката стане ли ялова,
ражда ежедневно
сензации.”

Почти без повод напоследък ме преследва един досаден въпрос.
Човешката глупост заразна ли е или просто е наследствена обремененост...
Добре че е Айнщайн, който ме успокоява, че само две
неща са безкрайни - Вселената и Човешката Глупост,
После ми намига дяволито, плези ми се и допълва,
че за първото не е сигурен..
Парнаров

Новината

Чинията: Пари и Емоции, Емоции и Пари
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Думата на Артиста
Иван Тотев, скулптор:

185

„Някак си трябва да
проумеем, че докато се
снишаваме по въпросите за оценка на комунистическото ни минало, така нареченият
цивилизован свят ще ни
третира като туземци от
посткомунистически резерват.

ХИЛЯДИ ДОЛАРА
ОБЕЩА ФОНДАЦИЯТА НА ПОЛ ГЕТИ
Парите са за предпроектни проучвания, технически обследвания и
лабораторни анализи за
състоянието на рушащия
се от 2 десетилетия монумент на връх Бузлуджа.
Средствата са част от сумата, която от Getty са планирали за реализацията на
програмата си Keeping it
modern (Запазване на съвременността) през тази
година, по която ще бъдат
изготвени плановете за
консервацията и бъдещото
използване на общо десет
знакови архитектурни обекта на територията на България, Аржентина, Литва, Мозамбик, Испания и Уганда.
Всички те са създадени
през миналия ХХ век, сред
тях освен футуристичния
старопланински монумент
на арх. Георги Стоилов има
църква, жп гара, изложбена зала, конгресен център,
химическа лаборатория и
др. От 2014 година, когато
е стартирала програмата,
фондацията е подкрепила
общо 64 проекта и за пръв
път се финансира предложение на българи в лицето
на фондация „Бузлуджа“,
основана от младия архитект Дора Иванова, която е
кандидатствала в началото
на тази пролет.
Запознати с проекта коментират, че през следващата седмица екип от специалисти на фондацията
ще бъдат допуснати във
вътрешността на строго охранявания от МВР обект, за
да огледат обстановката и
да набележат най-неотложните дейности по обезопасяването на маршрутите.
Същинската работа ще започне през септември, специалистите ще използват и
събраните до момента дан-

ни от обследванията, извършени безплатно от студенти
в УАСГ, уточни областният
управител на Стара Загора
Гергана Микова, която като
представител на държавата
стопанисва обекта.
Финансирането от фондация Getty за Бузлуджа ще
се използва за изготвяне на
предпроектно проучване и
идеен проект. За тази цел ще
се създаде дигитална база
данни, включително актуални чертежи. Състоянието
на носещата конструкция
ще бъде обследвано и ще се
изчисли доколко тя може да
бъде запазена и как трябва
да бъде укрепена. Въз основа
на тази база ще бъде изготвен
идеен проект за консервация.
В рамките на бизнес план ще
се проучи как паметникът ще
може да се самоиздържа и да
носи приходи. Проектът ще
завърши през септември 2020
г. с подробен доклад, който
ще бъде обществено достъпен
онлайн, уточняват от фондацията. Част от средствата ще
бъдат използвани за създаване на онлайн платформа, в
която ще бъдат качени лазерни сканирания на монумента
и архивни материали. Заложено е още провеждането на
информационна кампания,
която да покаже, че паметникът на Бузлуджа е част от
националното наследство и
шедьовър на архитектурното инженерство, неразделна
част от българската история.
През 2018 г. паметникът бе
признат от европейската организация „Европа Ностра“ за
един от 7-те най-застрашени
обекта на културното наследство в Европа. Десетки хиляди посетители пътуват до паметника всяка година, а ново
проучване показва, че 94% от
чуждите посетители биха искали да платят входна такса,
ако паметникът бъде опазен.

Иван Тотев, скулптор:

МУЗЕЙ, ДА!
ЧУДЕСНО ДОРИ

НО ЗАЩО В НЕГО
Е ПРОПУСНАТ
ПЕРИОДА ОТ
1944 ДО 1989 г.?

Пред дни стана ясно, че американската фондация
„Гети” отделя безвъзмездно 185 хил. долара, за да се
изготви план за реставрирането и консервирането на
комунистическия паметник на Бузлуджа, наричан иронично от българите чинията. От средите на БСП и наследниците на комунистическата номенклатура до сега
правиха няколко опита да стартират възстановяването
на омразния тоталитарен символ, включително и като
рекетират държавата да отпусне финансиране.
Накрая немският комитет ходвани, си заслужава да се
на Международния съвет за разрови някой с топки в арпаметниците на културата хивите на ДС, защото там със
и забележителните места сигурност има досиета, които
(Deutsches Nationalkomitee могат да хвърлят яснота окоvon ICOMOS e.V.) успя да про- ло състоянието на фондация
бие с проект и да получи пари Гети.
После с подходящи адвоот „Гети”. Американската
щедрост обаче не се приема кати с оглед на това, че комуеднозначно в България, която нистическият режим е обявен
все още носи тежките белези- за престъпен, може да им се
те от комунистическия пери- спретне такова дело на коод, продължил 45 години. Ето мунистическите задокеански
как творци, общественици капиталисти, че израелските
и политици коментират във дела, които се водят срещу
нацисти да им се видят като
фейсбук горещата тема:
детска песен в сравнение с
Моно Петра, художник:
това, което ще ги споходи.”
„Първоначално се издразНикола Григоров,
них, но като преброих до
изследовател и издател:
десет стигнах до идеята, че
трябва да се проследи целият
„Не знам нищо за мотивите
процес по финансирането и на тази фондация, но идеяизготвянето на оценката за та не е лоша. Защото става
възстановяване на чинията въпрос за паметник, който
при Бузлуджа. Подобен про- е изграден от българи, със
цес ще извади на светло дъл- средства на българите на бълго критата симбиоза между гарска земя. И щом може да
комунистическите сатрапи и се запази, да се запази, но да
световния капитал. Ако пари- се използва за България и за
те бъдат преведени и израз- българския народ. Може да се

превърне в музей на хайдушкото и революционно движение, като бъде придаден за
стопанисване към най близката община. Да му се намери ръководител - българин по
дух, сърце и знания, който да
го направи желана дестинация за всички българи и за
гостите от чужбина. Но, ако
монументът се възстанови
- да няма нищо общо с терористичната партия БКП-БСП,
освен някъде в историята му
да е записано как и защо е построен.”

Иван Сотиров, бивш
депутат от СДС:

„Ето от къде комунягите са
откраднали идеята за паметникът "Бузлуджа" - джамия
на БКП с петолъчка на минарето!”

КОЙ КОГО
ИЗЛЪГА?

„Някак си трябва да проумеем, че докато се снишаваме по въпросите за оценка
на комунистическото ни минало, така нареченият цивилизован свят ще ни третира
като туземци от посткомунистически резерват.
И руснаците ще идват,
както идват и сега, за да препикаят за пореден път територията, която са завладели
през 1944.
Някакви американци искали да правят нещо по Бузлуджа, че да могат да идват и
да гледат, като какви безумия е творил комунизЪма.
Бахти перверзията! Същите
тези американци, е не точно
същите, но дядовците им,
изравниха със земята всички нацистки капища, за да
се предотврати възможността, неонацистите в Германия, под някакъв благовиден
предлог да си се събират и
съпреживяват организирано
неизтребимата си вяра в арийската мечта.
Ми тези американци, дето
искат да спасяват Бузлуджа,
утре може да ни предложат да
възстановят паметниците на
Сталин и Ленин, да направят
Варна пак град Сталин... Да
идват тук като в лунапарк на
зловещия абсурд... А най-гадното в случая е, че това дори
не ни обижда!”
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"Тази фондация «Гети» не е САЩ и американския народ.
Болно е за всички мислещи български американци, че
фондацията ни подлага на подобен опасен срам, идващ
от САЩ. Но още по-болно ще бъде, ако всички мислещи
българи не се обединим да защитим хуманността."

Проф. д-р и. д-р о. Лолита Николова, Открита
глобална изследователска академия, Солт Лейк
Сити, Юта, САЩ
Отпускането на 185 000
долара от американската
фондация Гети(виж тук описание на проекта, б.р.) за
комунистическия архитектурен продукт на Бузлуджа
не може да не предизвика възмущение от страна
на всеки мислещ човек в
момент, когато в Украйна
комунизмът основателно
е сравнен с нацизма, а в
Полша се рушат съветските
паметници. Дори у нас се
предлагат проекти да се направи «по-атрактивен» (по
думите на една телевизионна журналистка) паметника на съветската армия.

И изведнъж Бузлуджа
– символ на найчерните страници в
българската история.

Наистина ли не е имало
ценни и актуални проекти и
се е стигнало до Бузлуджа?
Независимо че сумата е малка, а значителна част от парите ще бъда за дигиталната
част на предложения проект,
все пак намесването на САЩ
в този анти-хуманен проект
предизвиква
основателен
изследователски интерес.
Публичните данни от интернетната страница на
фондация Гети показват, че
проектът е на немския комитет на Международния съвет
за паметниците на културата и забележителните места
(Deutsches Nationalkomitee
von ICOMOS e.V.), а не на
българския (!). Ако наистина
беше от значение, нима германците нямаше да намерят
185 000 долара? Явно,

не се касае за културен
проект, а политически,

който е трябвало да мине
зад германците и да намеси
САЩ в зреещия скандал. Доколко този немски комитет е

пленен от някои, свързани с
бившата немската комунистическа партия от Източна
Германия, може само да се
гадае докато не се появи
евентуално жива нишка. Но
едно е сигурно – не се касае
за важен паметник, тъй като
германците имат достатъчно
централизирана политика
в културата да инвестират в
паметници, които биха им
осигурили европейски авторитет.
Резюмето на проекта, публикувано на страницата на
фондация Гети показва, че
проектът е

спечелен с подвеждащи
данни

и най-вече премълчаване
на факта, че това е символ на
престъпния комунистически
режим – престъпен според
законите на България! Без
никакво основание се твърди, че през 1981-1989 паметникът бил един от най-популярните в България докато е
закрит с края на «комунисти-

ческото управление». Вижда
се ясно, че се прикрива съзнателно престъпния характер на комунистическия режим и се включва абсолютна
лъжа за популярност, която
не е съществувала, ако не се
смятат
идеологизираните
организирани екскурзии на
ученици.
Втора груба подвеждаща лъжа твърди, че местни,
регионални и национални
държавни
представители
изразявали напоследък подкрепа за възстановяване на
паметника без да се посочи
истината – че опитите на
червените да го възстановяват не среща абсолютно никаква подкрепа в българите
по целия свят и

този паметника
разделя, а не обединява
българите

Ако беше наистина национален интерес, би имало национален комитет, който да
събира средства за паметника. Твърди се също, че имало

процес на превръщането му
в национален паметник, което показва само, че не е от
национално значение според
стандартите у нас днес!
Като ирония на нашата жалка българска съдба,
научаваме, че екипът щял
да прави кампания да ни
демонстрира, че този «паметник на националното
наследство» е образец на архитектурно инженерство, на
интегрална част на българската история и обект, който
има значими потенциали за
продължително използване с
нови функции.
Съдържанието на резюмето показва, че не се касае за
професионален архитектурен проект, а за политически проект, имащ за цел да
прикрие комунистическия
режим и

да използва САЩ за
налагане на фалшива
идея за национална
ценност,

каквато не съществува. И

всичко идва от немския комитет на Международния
съвет за паметниците на
културата и забележителните места, а не от българския.
Интересно дали политическите партии няма официално да искат обяснение
от немската непрофитна
организация и Фондация
Гети за политически преднамерения проект и за подвеждащите факти, както
и да разберат официално
каква ще бъде тази нова
функция на Бузлуджанския
архитектурен продукт на
комунистическата
диктатура. И кой дава право
на немска институция да
твърди, че той е интегрална част на българската история? Касае се за един от
най-скандалните продукти
на комунистичекия режим
и за място, където се честват дори днес най-черните
и антихуманистични страници от българската история.
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Информационен справочник

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

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

ПРОДАВА:

АПАРТАМЕНТИ В
КАЗАНЛЪК
Мезонет ново строителство,
център,, 138кв.м. цена по
договаряне
Боксониера запад -24000лева
Гарсониера, монолит, център 40000 лв.
Гарсониера, монолит, запад 38000 лв.
Гарсониера, изток - 29000 лв.
Две стаи с кухня, изток, панел
38000 лв.
Две стаи с кухня, Изток 40000
лв.
Две стаи с кухня-южен, след
ремонт, до училище Чудомирпо договаряне
Две стаи с кухня, изток, панел
- 45000 лв.
Две стаи с кухня, 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.Васил Левски-72000лева
Етаж от къща , център , магазин -120000лв
Етаж от къща след основен
ремнт до манастира, двор,
-120000лв
Къща близнак ,със самостоятелен двор,до парк Розариумцена 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 допълнителна 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 рeмонт - 35 000 лв.
Къща-в с.Овощник-тухла, двор
1декър, цена по ДОГОВАРЯНЕ
Къща в Д.Сахране , 1 дка. двор
-22000
Къща в Средно Изворово26000лв.
Дворно място в с.Горно
Черковище-център, ток ,вода-10000лв.

КАНТОРАТА СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОКУПКА НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С БАНКОВ КРЕДИТ

ДАВА ПОД НАЕМ:

Еднастаен ,не обзаведен -150лв.
Две стаи с кухня, обзаведен
-200лв
Две стаи с кухня не обзаведен180лв.
Три стаи с кухня след ремонт

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

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

0899 33 74 99

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

ТОП ОФЕРТИ:
Продава парцели зад
художествената гимназия
в района на “Тюлбето” по
45000 лв.
ИЗТОК
1+к след ремонт над у-ще
Чудомир - 40 000 лв.
1+к с подобрения - средна
част - 37 000 лв.
2+к средна част - в добро
състояние - 42 000 лв.
2+к до енергото на среден
етаж - 38 000 лв.
2+к разширен в Изток долната част - 42 000 лв.
2+к в Изток - горната част
- с подобрения - 45 000 лв.
3 + к срещу Шел 52 000
лв.
3+к Изток след ремонт и
обзавеждане - 58 000 лв.
2+к близнак къща след ремонт, под Шел - 62 000 лв.
ЦЕНТЪР
1+к до Лидъл монолит
- 48 000лв.
1+к монолит широк център - 47 000 лв.
2+к зад културен дом - 64

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

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

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

Малки обяви
Продава:

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

24.0876030556 - Къща в село Долно Изворово 1дка двор,
тухла, измазана + постройка, Централна част - 28 000лв. изгодно
25.0876030556 - Къща в село Овощник 700кв.м двор - 70
000лв.
26.0899178887 - Къща в село Овощник 1дка двор , 3 етажа
- 100 000лв.
27.0883751212 - Къща в с. Дунавци 800кв.м. двор, 4 етажа ,
РЗП 80кв.м. на етаж - 37 000лв.
28.0876030556 - Къща в с. Горно Черковище 1дка двор, керпич - 12 000лв.
29.0896741102 -Къща в с. Горно Изворово 720кв.м. двор,
тухла - 30 000лв.
30.0899178887 - Къща в с. Черганово 600кв.м.двор , тухла ,
2 етажа, измазана + постройка и гараж - 62 000лв.
31.0876030556 - Къща в с. Шейново 2 етажа, тухла , РЗП
50кв,.м .на етаж, 1дка двор, добро състояние 60 000лв.
32.0896741102 - Къща в с. Габарево 1дка двор, тухла, средно
състояние - 45 000лв.
33.0888787514 Къща в с. Шейново 1дка двор, керпич , измазана , добро състояние - 22 000лв.
34.0876030556 - Къща в с. Шейново 2дка двор, 2 етажа,
тухла , добро състояние - 120 000лв.
35.0876802079 - Изгодно продава УПИ - 756 кв. м. и УПИ 673 кв. м. до парк ”Тюлбе”, директно от собственика. Цена
по договаряне.
36.0896741530 Продавам 7 д-ка земя с къща, обори, складово помещение - хале. Къщата ново обзавеждане (баня и
тоалетна), ток 3-фазен, местност Мъглиж, цена по договаряне (бартер).
37.0896741530 Продавам дворно място с право на строеж
2,5 дка., парк ”Тюлбе” (срещу ”Бялата къща”)
38.0886380029 Място 1 дка. с постройки, с. Дунавци. 16000
лв.
39.0898845557 Опел ”АСТРА” 1,4 газова уредба; абрихт 220V; циркуляр - 380V.
40.0988897963 Продавам (под наем) ниви, 5 дка. рози, в с.
Черганово и с. Ръжена
41.0899936217 Продавам подземен гараж, център. 9700 евро
42.0899936217 Продавам дворно място в с. Крън 700 кв.м.
20000 лв.
43.0877261072 Продавам кравеферма с ток и вода в село Ветрен.
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 документация се закупува в канцеларията на кооперацията.

Купува:

1.0896662706 двустаен или тристаен - Запад
2.0888787514 гарсониера или боксониера - Изток
3.0899178887 двустаен - Център
4.0878741102 двустаен или тристаен , ново строителство
- Широк Център
5.0887370888 къща в близките села до 30 000 лв
6.0888787514 земеделска земя обработваеми в цялата
страна.
7.0896741102 необработваема земя , лозя, пасища, ливади
и гори в цялата страна.
8.0899972061 Купувам/търся монолитен гараж

Под наем:

1.0899178887 ДВУСТАЕН 78кв.м. ЦЕНТЪР , с кухненско
оборудване , ново строителство - 280 лв..
2.0878741102 - МАГАЗИН 108кв.м. Център, главна улица
- 900лв.
3.0895104088 - МАГАЗИН 50кв.м. Център , главна улица
400лв.
4.0888787514 - МАГАЗИН, 50кв.м. Център, главна улица
- 450лв.
5.0887711853 - 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.

Разни:

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

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

САЛАМАНДЪР ООД

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

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

Рекламен справочник
Стефка КАРАГЕНСКА

Кантора за
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

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

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

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

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

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

ПРОДАВА в Казанлък:
– 2-стаен, ново строителство, център, 75000
лв.
– 2-стаен, ново строителство, център, обзаведен, 82000 лв.
– 3-стаен в кв. „Васил Левски”, 75000 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
– етаж от къща, 85000 лв.
– масивен гараж, 10000 лв.
– склад 100 кв.м., 28000 лв.
– склад 680 кв.м., 180000 лв
– производствена сграда 320 кв.м., 80000 лв.
– производствена сграда 200 кв.м., договаряне
– производствена сграда 340 кв.м., 200000 лв
– стопански постройкии 500 кв.м., земя 1
дка, 29000 лв.
– промишлен терен 3000 кв.м., цена – в
офиса
– парцел на главен път 1900 кв.м., цена – в

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

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 – вила сдвор 435 кв.м., 30000
лв.
- Дунавци – тухлена къща, двор 1525
кв.м.,66000 лв.
- Енина – къща ново строителство, двор
1220 кв.м.
- Крън – поливна земя 6 дка, 5400 лв.
- Мъглиж – тухлена къща, основно ремонтирана, двор 500 кв.м., 53000 лв.
- Мъглиж – тухлена двуетажна къща, двор
700 кв.м., 55000 лв.
- Овощник – УПИ 480 кв.м., 18000 лв.
- Павел баня – двуетажна тухлена къща,
двор 800 кв.м., 60000 лв.
- Розово – обзаведена двуетажна тухлена
къща, двор 950 кв.м., 90000 лв.
- Средногорово – дворно място 620 кв.м.,
8000 лв.
- Средногорово – дворно място 790 кв.м.,
с ток и вода, 11500 лв.,
- Шипка – УПИ 360 кв.м., 15000 лв
- Шейново – нова тухлена къща, 46000 лв.
- Шейново – дворно място 1245 кв.м.,
15000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ в
Казанлък:
- едностаен обзаведен в центъра, 250 лв.
- офиси в центъра 100 лв., 120 лв., 200 лв.
- сграда за производство или склад, 300
кв.м., 750 лв.

ТОП ОФЕРТА

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

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ

ПРОДАВА
20000 лв.

Боксониери

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

УПИ 426 кв.м. - 25000 лв.
УПИ 530 кв.м. - 52000 лв.
Мъглиж
620 кв.м. - 5500 лв.
260 кв.м. - 3500 лв.
480 кв.м. - 12000 лв.
Шипка
12 дка. със сменен статут за строителство - по договаряне
2 дка. на асфалтов път, южно от
гр. Шипка - 5000 лв.
Шипка - Парцели
УПИ - 750 кв.м. - 24000 лв.
УПИ - 935 кв.м. - 30000 лв.
УПИ - 800 кв.м. с масивна сграда
- 50000 лв.
Крън
1100 кв.м. - 33000 лв.
1290 кв.м. - 22000 лв.
5,5 дка - след разклона за Бузлуджа, преди Светица - 2000 лв./дка
Енина
1.3 дка. със сменен статут за
жилищно строителство - 32000 лв.
900 кв.м. със старокамен-на къща
- 38000 лв.
1500 кв.м. - 15500 лв.
Бузовград
28 000 лв., 45 000 лв.
с. Голямо Дряново
1 дка до регулация - 4000 лв.
УПИ 800 кв.м. - 13000 лв.
с. Хаджидимитрово
1086 дка. до регулация 7500 лв.
2 дка. до регулация 11000 лв.
с. Д.Изворово
1200 кв.м. - 15000 лв.
800 кв.м. - 12000 лв.
с. Габарево
800 кв.м. - 12000 лв.
с. Ясеново
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ТОП ОФЕРТИ:
1.Продавам едноетажна тухлена къща вилен тип с 3 стаи,
барбекю и голям двор
в с. Ясеново - 18 000 лв.
2. Продавам - 2 етажна тухлена
къща с 2 помещения за магазин
и склад /или работилница/ в гр.
Мъглиж - 36 500 лв.
3. Заменям двуетажна тухлена
къща в Мъглиж, с 5 стаи, І зона
за гарсониера в Казанлък.
4. Заменям двуетажна тухлена
къща с шест стаи и три бокса +
сутеренен етаж с три входа, гараж и двор 1 дка в с. Шейново
за апартамент в Казанлък.
5. с. Ветрен - продавам склад от
360 кв.м. с 1212 кв.м. собствена
земя. Метална носеща конструкция, ламаринено покривно покритие, под - бетон - 16 500 лв.
УПИ 800 кв.м. с течаща вода 8500 лв
УПИ 700 кв.м. - 8000 лв.
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
Шейново - 10 дка
Крън, зад „Крънското ханче“,
Хаджиеви орехи и др.
Енина - 13 дка
Мъглиж - 3 дка
Дъбово - 10 дка
Гаражи
под Поликлиниката - 13000 лв.
до магазин Изток - 8500 лв.
ж.к. Изток - 7500 лв.
под ДНА - гараж - 15000 лв.
Бизнес имоти
Шипка - 12дка със сменен статут
за строителство
Хаджи Димитрово - 1.085 дка по договаряне
- 2 дка - 11800 лв.
Под наем
- офис 20 кв.м. до пазара - 120
лв.
- стая обзаведена, широк център
- 65 лв.
- ремонтиран офис с обзавеж-дане, 18 кв.м., до съда - 180 лв.

“ЕЛИТ ИМОТИ” OOД

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ТЕЛ. 0878 504 270

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

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

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

0898 641 138

Петък, 26 юли 2019 г.

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

ОЛИ М П И Я
ИЗТОК

ул. ”Отец Паисий” 33
ет. 1, офис 4
(южно от пазара)
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3 ст. + к. тухла, + монолитен гараж пазара - 80000 лв.
2 стаи+ к, НС, пазара - 62 000лв.
2 стаи + к. НС, след ремонт, топ център
- 68 000лв. обзаведен
З ст+б, мон., в района на Розариума 62 000лв.
4 стаи + к., монолит, пазара, ет. среден
изложение юг-запад - 74 000лв.
3 стаи + к., НС, - 65 000лв.
3 стаи + кухня, ет. среден 95кв.м. - 48
000лв.
3 стаи + к., ет.4 - 52 000лв. монолит
4 стаи + б, с обзавеждане - 72 000лв.
4 стаи + б, широк център, панел, след
ремонт, PVC дограма, ламинат - 65
000лв.
4 стаи, /мототехника/, ет. среден - 70
000лв.
Многостаен, пазара, 126кв.м., юг-север, баня, тоалетна отделно - 78 000лв.
4 стаи + бокс, баня и тоалетна, 2 тераси, пълно обзавеждане, до полицията
- 95 000
2 ст. + кухня, тухла, след пълен ремонт
- 57 000 лв.
2 ст. + кухня, тухла - 55 000
КЪЩИ
Къща в района на Култ. дом на 1 ет. с

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

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

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

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

Пълен офертен бюлетин в офиса на агенцията:
0896 655 771; 0877 655 771; 0887 422 966
тел./факс.: 0431 63 566
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НЕ РАЗБИРА ЛИ
ЧОВЕК ОТ ДУМА,
УДАРИ ГО ПО ГЛАВАТА,
ЗА ДА РАЗБЕРЕ

Всеки на тоя свят се е
появил различно. Тревата
най-напред си показва носа
от земята, източва го нагоре и тъй си остава - само с
един зелен нос; ни уши у
нея, ни крака, ни човка, а
само тоя зелен нос.

Дървото и то никне като
тревата, само че е много
по-голямо и цялото се покрива
със зелена перушина. Наесен
перушината на дървото опада и то голо-голеничко цяла
зима трепери на студа. Ние,
врабчетата, му казваме да не
си маха перушината, та да не
студува през снеговете, но
мигар можеш да кажеш нещо
на дървото и то да те разборе.
Дървото си остава дърво, сто
години да ходи на училище,
пак нищо няма да научи със
своята дървена глава, макар
че то и на училище не ходи. Но
дървото е добър съсед и ако си
направите гнездо в него, то ще
скрие гнездото в зелената си
перушина и ще ви пази от зли
очи, от прашки, от лоши деца и
от котките.
Казах в началото, че всеки на
тоя свят се появил различно.
Аз, преди да се пръкна, дълго
време живях в яйцето. Да не ти
дава господ да живееш в яйце.

Вътре тъмно, ни прозорец има,
ни врата има, на това отгоре е
и толкова тясно, че човек няма
къде да се обърне, ами седи
по цял ден и по цяла нощ и не
знае навън ден ли е, нощ ли е,
слънце ли грее или пък навъсени облаци ходят навъсено по
небето.
Оня, който е бил затворен,
най-добре разбира жаждата
за свобода. Щом усетих, че в
мене всичко заякна, реших
да разбия затвора. Почнах да
опитвам с човката, стените
на яйцето твърди, по-твърди
дори от камъка. Не бях свикнал
с такава работа, за първи път в
живота си разбивах стените
на тоя тесен затвор и човката
ужасно много ме болеше, дори
насън ме болеше, когато речех
да подремна, но не се отчайвах, а малко подремна и пак
започвам да разбивам стените.
Три седмици време се мина и
една сутрин, както разбивам с
човката тавана на затвора,чувам едно силно: хряаас!, и яйцето се разполови на две.
Навън слънце блести, птици
всякакви хвъркат, насекомото
и то хвърка - блажена работа. Оглеждам се и виждам, че
край мен в гнездото лежат още
яйца и от тях се носи писукане.
Навеждам се над най-близко-

то яйце и почуквам с човката
също като по морз: чук... чукчук, и врабецът, дето е вътре,
ми отвръща с почукване и ми
обяснява, че иска да излезе
на свобода. Запретвам се аз
тогава и като започвам един
бой с човката, врабецът вътре
се окуражи, щом разбра, че
му идва подкрепление, почна
и той да удря и подир малко
затворът се превърна в развалини, а ние двамата ликуваме,
застанали до колене в развалините.
По това време около нас
почнаха да се разбиват и другите яйца и от всеки затвор
излизаше по един пухкав врабец, да му се ненагледаш. Ликуваме ние в гнездото, че сме
излезли най-после на свобода,
но сред ликуването дочуваме
и нечий стон. Обръщаме се да
видим откъде идва стенанието
и виждаме, че един врабец успял да си покаже само главата
навън, шията му притисната
и не може да излезе от затвора... Врабецът си върти шията
и подвиква: чир, чир! Захванахме се тогава всичките, та го
освободихме, и врабецът много ни благодари, защото без
нашата помощ едва ли щеше
да излезе на бял свят. Той беше
малко слаботелесен врабец и
ние всички единодушно му дадохме името Чир.
Чир беше много странен
врабец. Макар и слаботелесен,
той се отърси, покачи се на

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

САЛАБАШЕВ

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

ПЛАГЕР ЕООГ

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

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

ръба на гнездото и поиска веднага да почне да хвърчи. Как
така ще хвърчиш!, казвам му и
го смъквам обратно в гнездото. За да хвърчиш, най-напред
трябва да си смениш пуха, да
ти поникнат пера и да заякнат
крилата ти. Чир се опъваше,
но като го ударих с човката
по главата, млъкна и веднага
се съгласи. Оттогава съм забелязал, че когато човек не разбира от дума, трябва да го удариш по главата, за да разбере.
Чир беше точно такъв - ако му
кажеш с дума, няма да разбере, а ако го удариш по главата,
разбира веднага. Не зная как е
при вас, хората, но при нас е
така.Когато всички излязохме
на свобода и напълнихме гнездото догоре с врабци, видяхме,
че са останали още две яйца.
Отивам аз до едното, почуквам го леко, дано ми се обади
никой отвътре, но отвътре не
иде никакъв звук. Почуквам
по-силно и пак се ослушвам
- и пак нищо. После извиках:
Ти, който си вътре, човек или
звяр, обади се! Ни човек, ни
звяр, нищо се не обажда. Другите врабци също почнаха да
чукат по стените на яйцето, но
пак никой не се обади. Тогава
ние разбрахме, че това яйце е
запъртък. Винаги, където има
много яйца, ще излезе и по някой запъртък. Добре че хората
не се мътят като нас, иначе току-виж че и при тях може да се
случи някой запъртък!
Следващото яйце мълчеше,
затуй почукахме и него. Щом
почукахме, отвътре се обади

много сърдит глас: Драги ми
господине, викаше сърдитият
глас, не можеш ли да почукаш по-леко! И като каза това,
оня отвътре счупи яйцето и се
из-мъкна навън, ама кисел,
кисел, та не ти се ще даже да го
погледнеш. Я се отмести, драги ми господине, бутна врабецът едно от врабчетата, да
видя какво минава навън под
гнездото. Добре де, защо се
блъскаш?, го пита врабчето, а
новакът хич и не го поглежда,
а му говори, обърнат гърбом
към него. Драги ми господине, аз не съм се пръкнал на тоя
свят, за да ми се правят забележки! Да, драги ми господине!
Тоя врабец ние нарекохме
Драги ми господине. По-нататък ще ви занимавам и с него,

но сега не мога наведнъж да
разкажа за всички врабчета, а
ще трябва да описвам едно по
едно събитията, тъй както са
се случили, и дано не пропусна нищо. Защото дори на едно
врабче може да му се случи понякога да забрави, тъй както и
на вас ви се случва понякога да
забравите. А особено пък ако
човек е гладен, съвсем ще забрави всичко. Затуй, преди да
продължа нататък, ще седна
да закуся с ей това насекомо. .
. Някой каза ли ми: Добър апетит! Благодаря, желая и на вас
добър апетит!
От: „Ние, врабчетата”,
Йордан Радичков
* Оригинални илюстрации на
„Ние, врабчетата”,
рисувани от Радичков

- 65лв./кв.м.

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

П

оради стечение на обстоятелствата често съм бил ученик в различни степени на
обучение и на двамата от съпрузите-учители Не искам да откроявам
някои от тези съпружески двойки-учители като по-значителни или
не, защото всички са дали на обществото много, но между онези, които са оставили в мене трайни спомени със своите знания, човечност,
всеотдайност, добронамереност в
учебния процес, а в същото време
пример за културни съпружески
взаимоотношения са Вълка и Иван
Грънчарови.
Родената на 26 юли 1936 г. в с.
Шейново Вълка Грънчарова ми
преподава математика и физика
през учебната 1960/1961г. в 7-ми
клас на ОУ“Христо Смирненски“, а
нейният съпруг, който бе роден на
20. 09. 1929 г. в Казанлък, но за съжаление e покойник от 04.12.2008 г.
ми преподава дисциплината „Технология на металите“ в първи курс
на тогавашния елитен казанлъшки Техникум по механотехника и
електротехника (ТМТЕ).
В желанието си да се запозная
по-подробно с жизнения и професионалния им път преди няколко
месеца посетих красивия им фамилен дом, северно от „Розариума“,
където с моята учителка проведох
интересен разговор, в който съвсем
естествено и доброжелателно със
спомени за родителите си се намесваше дъщеря им инж. Стефка Грънчарова.
След като завършва прогимназиално образование в родното си
село, а през 1954 г. казанлъшката
смесена гимназия, Вълка постъпва
в Учителския институт-Стара Загора, специалност „Физика и математика“. Дипломира се през 1956 г. и
по разпределение работи до 1959
г. като прогимназиален учител в с.
Дунавци, а през учебната 1959/60г.
в Първо средно училище“Н. Й. Вапцаров“. През лятото на 1960 г. в образователната система на страната
настъпи голяма реформа. Основното (прогимназиално) образование,
което до същата година бе до седми
клас се удължи с една година. Настъпиха значителни промени и в
училищната система на Казанлък:
Закрити бяха трите средни училища с обучение от 1-ви до 11-ти клас,
като двете от тях -“Н. Вапцаров“ и
„Кирил и Методий“ бяха трансформирани съответно в Първа и Втора
политехнически гимназии само със
средна степен на обучение. Трето
средно училище „Т. Юлиев“, на чието място сега се издига сградата
на СУ“Антим I”остана само основно. Открити бяха две нови основни
училища: „Хр.Ботев“ (в квартала
под гарата) и „Г. Кирков“. Станаха
големи размествания на ученици и
учители от едно училище в друго.
По този повод Грънчарова е назначена в ОУ“Хр. Смирненски“ и остава на работа там до закриването
му през 1981г., когато в неговата
сграда настаниха Математическата гимназия. От същата година
до пенсионирането си през 1991 г.
работи в ЕСПУ“Кирил и Методий“(
бивша Втора ПГ).
„Най- доволна съм от работата
си в ОУ“Хр.Смирненски“, защото
имахме много задружен колектив,
което се дължеше преди всичко на
Стамо Андреев“ - спомня си Вълка
Грънчарова - „Още първата година
след реорганизацията през 1960 г.
той ни стана директор и въпреки,
че бяхме сборен колектив от учители работили до този момент на различни места, той ни сплоти. Дори
след пенсионирането си се уважавахме и дружахме, а и сега, макар
поради биологичните закони редиците ни да се разредиха се срещаме
веднъж месечно в някое казанлъшко заведение. Не говорим клюкарски неща, а споделяме спомени,
обменяме информация за културни
събития“
По време на учителстването си
в същото училище Грънчарова
държи изпити в Института за усъвършенстване на учители в Стара
Загора и става базов учител. При
нея идват да се обучават учители-
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ВЪЛКА И ИВАН ГРЪНЧАРОВИ

През последните десетилетия професията на учителя значително
се феминизира, защото все по-малко мъже се насочват към това благородно поприще. Не бе така през годините на моето ученичество,
когато в Казанлък почти половината от учителите бяха мъже. Поради това не бяха една или две, а няколко десетки съпружеските двойки отдали живота си за образованието и възпитанието на децата.

Вълка и Иван Грънчарови
началото на 60-те години наХХ в.

80-те години на ХХ в.
Вълка Гръчарова като класен ръководител на 8 клас в края на учебната година
2015 г. Вълка Грънчарова
/втората от дясно наляво/ на среща
със свои бивши колежки-учителки

Вълка Грънчарова
70.те години на ХХ в.
те по физика от населените места
между Казанлък и Калофер. Води
десетки години кръжок „Млад експериментатор“. Нейни ученици се
представят отлично на олимпиади
по физика, в междуучилищни съревнования, в прегледите на ТНТМ.
По нейна инициатива в училището
е създаден първият специализиран
училищен кабинет – по физика,
който се е намирал на първия етаж
в най-южната част. Точно там преди няколко години при разширение
на сградата се случи инцидент с
частичното й срутване. Не закъсняват признанията за нейните успехи
като учител: Няколкократно по случай 24 май е отличавана с грамоти;
през 80-те години е определяна от
Окръжния съвет“Просвета“ в Стара Загора за първенец на окръга в
годишните съревнования; била е
от малцината учители, на които е
възлагано да бъдат докладчици на
Националните конференции по физика -веднъж на 8-та конференция
през 1980 г. и втори път на 13-та
през1985 г.; награждавана е като
„Отличник на Министерството на
просветата“. По признания на първия и дългогодишен директор на
Математическата гимназия Кольо
Горчев, в първите години след нейното създаване, ръководството й е
ходело в ОУ“Хр. Смирненски“да си
подбира ученици, защото там нивото на подготовка по физика и математика е било най-добро.
„Много от моите ученици продължаваха образованието си в
ТМТЕ и мъжът ми с радост споде-

ляше, че те запазваха успеха си от
основното училище. Иван винаги бе
съпричастен с всичко от моята учителска работа и редица от своите
успехи дължа на него. Един урок не
съм провела без да го онагледя със
съответни опити в кабинета. Мъжът
ми много ми помагаше, защото
ако не разполагах с необходимите
уреди и материали той ги изработваше“– продължава разказа си достолепната учителка и сълзи на тъга
премрежват погледа й.
Замълчавам от съпричастност,
а въпросът ми как и кога свързват живота си двамата учители
„увисна във въздуха“. Почувствала
неудобството, вместо майка си отговори инж. Стефка Грънчарова с
малко по-дълго предисловие, което
никак не е излишно, защото дава
представа за потомствения дух на
това семейство: „ Тук, в тази къща
са се запознали моите родители.
Тя е строена през 1936 г. от дядо ми
Руси Грънчаров, който е бил самолетен техник и е служил на летище
Божурище, София. Когато в началото на 1927 г. откриват летището
в Казанлък ( северното - това, което
се намираше между “Капрони“АД и
казармата, а не онова до минералните бани – б.м. СтС) от Божурище
за Казанлък тръгва ескадрила от 6
самолета. Над Ихтиман се появява
буря и 4 от самолетите се връщат,
а до Казанлък стигат 2 и в единия
от тях е дядо ми. Тук се установява
да работи и живее, тук се запознава с баба ми, която е казанлъчанка
– Стефанка Несторова. Баща й Нес-

тор Ашламов, инженер по двигатели с вътрешно горене е бил член на
БЗНС и в началото на 20-те години
на миналия век е ръководител на
царската автоработилница в София.
След преврата през 1923г. се прибира в Казанлък. Къщата на Ашламови
е била на ъгъла на улиците“Скобелев“ и „Стара планина“, където сега
е жилищен блок, срещу Поликлиниката. Татко след като завършва
средното си образование в Механотехникума, една година работи в
ДИП“ Д.Благоев“, сега “Катекс“АД,
а след това следва в Института за
учители - специалисти в София. По
същото време при дядо Руси и баба
Стефка на квартира са били две
приятелки-съученички на майка.
Тя често им е идвала на гости.“
Тук нейният разказ бе прекъснат
от преодоляла връхлетялата я тъга
Вълка Грънчарова, която продължи: „Като идвах тук, свекърът ми,
който за мен тогава бе „чичо Руси“,
все преглеждаше бележниците ни, а
моите оценки бяха хубави. Разбра,
че ще следвам за учител, а Иван
вече бе студент, запознахме се, той
ми услужваше с учебници, сприятелихме се и съвсем естествено след
време се оженихме. След дипломирането си той бе разпределен да
работи като учител в Училище за
трудови резерви в Благоевград, но
през 1956г. успя да се прехвърли
на работа в Машинно-тракторното
училище в с. Ягода. През 1958 г. го
назначиха за учител в ТМТЕ - Казанлък и там работи до пенсионирането си през1989г.“

А ето и други отзиви и спомени
за Иван Грънчаров:
Христо Гъдев – дългогодишен директор на ТМТЕ „Иван Грънчаров бе
един стриктен,ученолюбив, трудолюбив, инициативен, културен учител. Живееше със своята професия
и обичаше учениците си, а и те го
обичаха и уважаваха. Кабинетът му
по технология на металите бе един
от най-добре обзаведените и подредени кабинети в Техникума. В него
правеше различни опити и изследвания, например при изследване на
леярските смеси и прочие. Два пъти
е награждаван с „Отличник на Министерството на просветата.“ Многостранна развита личност. Дълги
години ръководи кино-клуба, както
и танцовия състав на училището.“
За допълнителните занимания
на Грънчаров с учениците пише в
юбилейното издание “60 години
техникум „Цвятко Радойнов“,Казанлък,1986г. на стр.69-71: “През
1966 г. Иван Грънчаров организира в техникума кино-клуб, който
през 1986г. прeрастна в кино-школа. Дейността на кино-школата е
особено интересна за учениците,
понеже е съчетана с техническите
им наклонности и художествените
им изяви. През 1974 г. кино-клубът
е лауреат на IV-ти републикански
преглед на художествената самодейност и е носител на бронзов
медал. През 1979г. на V-я републикански фестивал е награден с бронзов медал, а ръководителят му Иван
Грънчаров получава златен медал.
През 1983 г. кино-клубът получава диплом“Първенец на зоната“, а
през 1984г. сребърен медал за филма“Творец на слънцето“. На XIII-я
национален преглед на ТНТМ в
Пловдив, кино-клубът е класиран
на първо място за режисура с филма“Телеграмата“.“
Не по-малки са успехите на състава за народни танци при техникума, който е ръководен от Иван
Грънчаров през периода 1958-1966
г., когато в него средногодишно са
участвали по 40 ученика и е имал
всяко година средно по 22 изяви
пред публика.
За Иван Грънчаров е и споменът
на училия в ТМТЕ-Казанлък през
1959 – 1964 г., сега инж. Таньо Танев
– началник „Инспекция на труда“ в
Стара Загора през 90-те години на
миналия век: „Той бе първият преподавател в Техникума, при който
влязох, през първия учебен ден, в
първия учебен час на първи курс
-15 септември 1959г. Широко скроен човек,с амбиция да прави добро.
Държеше се с учениците близко,
като човек. С достъпен език ни помагаше да разберем някои тънкости
на преподаваната от него материя.
Още в първи курс покрай двама мои
приятели отидох да гледам танцовия състав. Грънчаров ме попита
дали знам мъжкото хоро - стьопата.
Знаех го и още като направих първите стъпки ме спря и вика“Идвай,
идвай в състава“.
По-късно, когато тъпанджията на състава Живко отсъстваше
взех да го замествам и правех едни
„шенлици“, с които казанлъшката
публика ме е запомнила -при някои изпълнения сядах на земята
и подскачайки биех тъпана. Грънчаров умееше да подбира кадрите
– танцьори, музикални изпълнители, да режисира цялостната постановка на изнасяните спектакли.
Учениците, на които бе курсов (
класен) бяха много доволни от отношението му към тях. Не е бил
дребнав и винаги е намирал начин, ако има ученик с някакво провинение и то е първо, да не бъде
наказван тежко, а да му поговори,
така че да разбере грешката си и да
не я повтаря.“
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Ето какво пише Чудомир
за създаването на читалището в Енина в публикация в старозагорския вестник „Септември“ от 29 януари 1963 г.:

"Трите прасенца 1983г."
"125 г НЧ БРАТСТВО" Откриване на паметна
плоча пред читалището.
Хр. Диманов, А. Дерменджиева, и Минчо Лалев.
2 години по късно започват да изграждат читалищни колективи без
читалищна сграда

Последен детски спектакъл на читалището преди "ремонта". Режисьор Г.Антов

"ДА СЯ ПРОСВИЩАВАМИ

С НАУКАТА И ДА

РАЗПРОСТИРАМИ УЧЕНИЕТО"
Преди 150 г. в казанлъшкото село Енина отваря врати едно от най – старите
читалища в България. То е основано през 1869 година, като от най – богатия
до най-бедния жител на селото са събирани доброволно дарения за създаването му. Най –напред е библиотеката , а една година по късно хората се
наслаждават на първата театрална постановка „Михал Мишкоед“.
"Състав за худ. слово ІХ 1983г."
Последно изпълнение на
художествено слово в салона на
читалището

В първия брой на
вестника ни е отразена
55-годишнината на
читалището - 1924 г.

През 1955 г. читалището е наградено
с орден "Кирил и Методи" I степен
Как изглежда откриването
на 150 – годишната читалищна институция през призмата
на един от именитите енинци
Петко Китипов: „ Известна материална база за откриване на
читалището се създала, когато
старозагорецът Захарий Княжески подарил на училището
150 книги на руски език с най –
различно съдържание. От друга
страна училището получавало
всички списания и вестници,
които излизали в Цариград или
Румъния. „ Те беха наредени по
полиците на учителската стая и
се ползуваха от всички”, пише
даскал Петко.
През лятото на 1869 година в Енина били на летуване, както и други
години група старозагорци, между
които много известни общественици. Старозагорските гости, заедно с
двамата местни учители Г. Маджаров и П. Маналов, които в изпълнение на решенията на последния
учителски събор в Стара Загора имали задължението между другото да
получават поне по един вестник и да
го четат публично пред селяните, а
също и други заинтересувани местни общественици и интелигенти
подготвили работата по образуването на читалището.
На 27 юли, по данни от специалната дописка по тоя въпрос до вестник „ Македония”, след църковната
служба „ народа се извести да запо-

вяда в училището. Тук като се стекоха голямо множество и от двата
пола, след малко време се каза едно
кратко и хубаво словце от учителя Георги С. Маджаров, в което той
най – напред изяви желание за отварянето на едно читалище. После
поразказа, че „ хубаво нещо е да ся
просвещавами с науката и да си разпростирами учението помежду си.
Предложението да ся образува читалище с голяма радост ся прие от нас
и след свършване на словото събра
ся едно количество от 2 000 гроша,
освен подаръци от книги и вестници.” За членове са записани около
40 души. Комисия в състава на която
взели участие и старозагорски читалищни дейци, приготвила устав,
приет от събранието. Читалището
било наречено „ Братство”. На учредителното събрание било избрано и
първото читалищно настоятелство.
За читалищен клуб била определена североизточната стая на училището. Книгите били подредени в
шкаф, а вестниците били изложени
на маси. До Освободителната война
читалищната библиотека имала 500
книги, всички подвързани. Читалището било отворено всеки ден, но
най – оживена дейност се развивала
в празник. След църква, читалищните членове и гостите отивали там
масово, за да прочетат нещо, да чуят
новини, да разменят мисли или да
слушат слово / сказка/. Началото на
сказките било положено още при
основаването на читалището. Ако

нямало подготвена сказка, обикновено се организирало публично четене на избрани статии от вестници
от подготвен четец от читалищните
членове.
След четенето се поставяли въпроси и ставали разисквания върху
прочетеното. Този начин на просветна читалищна дейност се затвърдил и траял до Освободителната
война.
Както е известно в читалищата
се заражда и българският театър, в
който ролите се изпълняват от артисти – самодейци. Със сказката на
Г. Белчев за театъра, изнесена непосредствено след основаването на
читалището, този въпрос бил разискан и между членовете, но едва
през следващата 1870 година, чрез
съдействието пак на старозагорци,
била представена, според „ Юбилеен
вестник”, комедията „ Михал”, като
женските роли се играели от мъже.
Читалище „ Братство” набирало
средства обикновено от членски
внос и волни помощи. Книгата за
помощи била публична и се предоставяла на разположение на членовете и гостите, с което се целяло да
се спечели благосклонността им за
дарения. Нещо обичайно било тогава, когато външен човек посети селото, да го заведат и в читалището,
да му покажат наредбата и накрая
любезно да му поднесат книгата за
дарения.
Настоятелството се избирало всяка година, без съществени промени

в състава му. Трябва да се отбележи,
че читалището не е изживявало вътрешни кризи и до Освободителната война се е развивало нормално
като културна придобивка и необходимост на селото.”
За 55-годишния юбилей на енинското читалище в своя първи брой
през 1924 година пише и вестник „
Казанлъшка Искра”.
Като всеки културен институт и
читалището в село Енина надживява превратностите на времето и всякакви метаморфози.
За тях разказва настоящият секретар на читалището Аня Дерменджиева: „ Преди 36 години читалищната
сцена излиза „ във вечен ремонт”.
Повече няма да я има. Неизпълнима е грандоманската идея за салон
с 400 места и въртяща се сцена. Времената вече са съвсем други. Нито
ще има големи спектакли, опери и
някогашния хор от 120 човека. По
това време никой не е знаел, че след
10 години всичко в България ще е
различно...
От архивите на енинското читалище се вижда, че назад във времето са разполагали с добро финансиране. За 100-годишнината са имали
пари за заплати, за хонорари в рамките на 50 – 100 процента от минималната работна заплата, за декори,
костюми, отопление и т.н.
Театралната постановка посветена на юбилея е поставена от гост –
актьор от Драматичен театър Стара
Загора и хореограф от операта.

„ В своите ръкописни бележки
даскал Петко Манолов ни запознава и с основаването на читалището
в селото.
По повод на цариградското читалище, читалищата в Стара Загора и
другаде, пак по инициатива на старозагорчани, се реши да се отвори
читалище в селото ни. Речено и
свършено. В 1870 г. учителите от
Стара Загора Пенчо Друмев, Наньо Тодоракев и др., дошли през
лятото на разходка, заедно със
селските учители Георги Маджаров
и Петко Манолов съставиха комисия за събиране помощи, комисия
за изработване устав и записване
на членове и след избиране на настоятелство читалището е на реда
(?.) Приготвиха книжата, масите и
библиотеката и се тури начало нареждането на всички книги, списания и вестници в библиотеката.
Събрания всяка неделя и читалня
всякога. И в скоро време се събраха волни помощи и членски внос
около 2000 гроша и се дадоха под
запис на разни частни лица. Записаха се 30–40 души членове, откогато читалището според устава си
функционира. Първо настоятелство: председател — Сава Нонов,
касиер — Христо Борчев, деловодител — Георги Ст. Маджаров, библиотекар — Петко Манолов и съветници — Теньо Т. Дзънов и Петко П.
Мечев.“
Читалището продължавало до
бега, тогава касиер бил Ст. Попиванов, който скрил архивата в някаква кутия между гредите на къщата
си. За щастие, тя не пострадала от
пожарищата и след завръщането на
селяните от Северна България била
намерена. В първите години читалището е било в застой. Към 1881 г.
направили опит да го подновят, но
младежите били взети войници, та
едва през 1883 г. започнали отново. Станало нужда да се преработи
и уставът, та през 1885 г. то е било
преименувано в дружество „Зора“.
За първите основатели на читалището в с. Енина на друго място
даскал Петко дава по-подробен
списък. Освен Пенчо Друмев и Наньо Тодоракев той изброява още и
следните старозагорчани: Наньо
Планински, Пенчо Хаджиславов,
Слави Тошев, Анастасия Тошева и
Тачо Георгакев, и енинците: Г. Маджаров, П. Манолов, Сава Нонов,
Христо Борчев и Теньо Дзънов.
Така дружбата и взаимната помощ между селото и града извършили едно светло, едно благородно дело, сложили основите на един
културно-просветен
институт,
който сега се сочи за пример на селата из Розовата долина.”
На 125 – годишния юбилей юбилей, през 1994 година, има много
гости, но без изяви от читалищни
колективи. По това време такива
липсват. Оправданието е в читалищната сграда. Две години по –
късно вокалната група към Пенсионерския клуб е прехвърлена към
читалището, което поема финансирането на хонорара на ръководителя и участието във фестивали.
Една година по – късно аз създадох детската театрална студия
„ Калпазанчета – талантчета”, после танцова група, детска певческа
група и така стъпка по стъпка. Благодарение на този гол ентусиазъм,
читалището посреща 2012 година с
колективи и награди. Репетициите
се провеждат в училището. Изявите
са къде ли не...
Затова на 24 май тази година Настоятелството на читалище „ Братство” награди хората, които подпомагат дейността му през последните
10 години.
Младите образовани, талантливи
и можещи хора харесват работата на
читалищните дейци, но не и заплащането. Стоят около една година и
напускат.
От пет години любителите на народните хора играят в Танцов клуб
„ Янина”.
През 2009 година читалището
печели допълваща субсидия от Министерство на културата за работа с
деца. Това дава възможност за изяви
на големи фестивали и четири последователни години енински деца
са номинирани от фондацията на
Димитър Бербатов „ Успелите деца
на България”.
През 2012 година в община Казанлък се заговори за точкова система
в субсидирането на читалищата и че
от голямо значение за дейността са
колективите, представляващи читалищата.”
През 2015 година от престижни
фестивали и конкурси НЧ“Братство
1869“ има 24 награди и над 100 грамоти за участия.
И така.....до днес. Читалището
продължава да въплъщава порива за
духовност на енинци и да утвърждава у поколенията мисълта, че да се
съхрани читалището в днешно време е мисия.

ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ
ВЕЧНАТА КОРОНА НА ВЪРХА

Спортът
СЕ "ЦЕЛЯТ" ПОНЕ
В "ТРОЙКАТА" И
НАЦИОНАЛНАТА КУПА!

Петък, 26 юли 2019 г.

'РОЗИТЕ'

Обръщение на Управителния съвет на Славянското
дружество в България до президента Румен Радев относно исканията за отмяна на Указ на Президиума на
НС за наименованието на връх Шипка от 1977 г.
На 13 март 2019 г. в София Св. Никола. Всичко, което се
се състоя Общо събрание на предприема, е насочено среСлавянското дружество по щу великия символ, изписан
повод зачестилите публика- с общо пролятата кръв на
ции в печата и излъчвания руски воини и български оппо телевизията и радиото с ълченци, увенчали България с
исканията на историци от лаврови венци на Шипка.
Великотърновския универИзследователката
Гинка
ситет за смяна на името на Хаджиева от град Шипка обовръх Шипка. В различни гра- ри дори твърденията на Петдове проф. Петко Петков на- ко Петков за т. нар. от него
стойчиво се обявява против по-малък връх Шипка. Налиимето Шипка, както и про- чието на два върха с еднакво
тив 3 март като национален име създава неудобство. Попразник, заканва се да търси соченият от автора на "Книподкрепа от Светия синод и га за върховете Св. Никола и
от граждани на страната.
Шипка" Петко Петков, хълм
Общото събрание изслуша Шипка местните хора нариаргументираното изложе- чали Еврейски могили. Той
ние на о.з. полковник Геор- липсва в картите на X. Молтги Георгиев, почетен граж- ке, в Руската Триверстова
данин на Шипка, в защита карта и в картата от 1920 г.
на Указа на президиума от Това наименование липсва и
1977 г., като дълбоко обмис- в картата на България от Дилен държавен документ. С митър хаджи Русет, издадена
този правен акт по повод в 1843 г. в Страсбург. Така е и
100 години от Шипченската в картата на Христо Г. Данов,
епопея, се променя името в картата на Кривошиев.
на връх Св. Никола с налоСъбранието изслуша обосжилото се сред народа и в нованите изказвания и на
света име Шипка - символ, поетите Иван Карадачки и
изписан върху паметника на Лозан Такев. на о.з. полкосвободата.
вник Димитър Копривленски
Допълнителни съображе- и инж. Никола Статков и прие
ния против връщането на решение да се изпрати до
името Св. Никола изложиха вас настоящото Обръщение.
и други участници в събра- Общо е мнението, че посяганието. Многократно беше нето на името на връх Шипка,
повторено, че Шипка е коро- утвърдено сред целия народ и
ната на възстановената бъл- навред по света, би било погарска държава (Александър сегателство към българската
Морфов). Приведени бяха идентичност н символика,
публикации в следосвобож- които трима президенти отденския печат и заглавия на хвърлиха. Противниците на
книги, творби на писатели името Шипка търсят поди поети, и на първо място крепата на Светия синод и
неповторимата поема на граждани от страната, а това
Иван Вазов "Опълченците е посегателство срещу другона Шипка". Вазов узаконява то име на България, нейната
"ново име", величаво, "като вечна корона - Шипка.
Термопили славно". МаниВярваме, че никой няма да
пулативно е твърдението на си позволи подобни посегапроф. Петко Петков, че тази телства към историята, особеепична поема е писана за но към събитията, свързани с
някакво по-малко хълмче, появата отново на България
на хиляда метра под връх върху картата на Европа.

ШИПКА ИЛИ СВЕТИ
НИКОЛА?
от стр. 1

чудят как да представят пред
туристите сраженията за отбраната на прохода, коментира проф.д-р Петков. Той е
категоричен, че прекръщаването е станало под натиска
на група местни „патриоти“,
макар самият Живков много
добре да е знаел истината. Запазено е негово слово , произнесено на 25 август 1957,
в което някогашния Първи
заявява: „Тук , на старопланинските върхове Шипка и
Столетов…“. Под сурдинка се
разказва, че смяната дошла
след недоволство от страна на
Леонид Брежнев, че чутовният връх е кръстен на…императорски генерал.
Искания за възстановяване
на името Свети Никола е имало вече на два пъти, напомни
ученият. През 2014 година
едното е стигнало до президента Росен Плевнелиев, но
той отказал като аргументите
много напомняли аргументите от Живково време.Имало и
втори опит, но в началото на
2017 година неофициалният
отказ бил „копие“ на първия.
Проф. Петко Ст. Петков е
инициатор и за поклонението в памет на Васил Левски да
става на 18, а не на 19 февруари, така както е според използвания у нас Григориански календар.
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"От 26 души солидна
група сме в началото на
подготовката.Целта ни е
Купата на България и да
доведем тим от т.нар."А"
елитна група Казанлък и
минимум 4 място в Трета лига. Със "Загорец"/
ПЪРВА ПОБЕДА ЗА "РОЗОВА ДОЛИНА" В ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ЦИКЪЛ Нова Загора/ играем винаги "феър плей", а с тях
След 2:2 със тимовете от
имаме първи мач за сеХасково и Созопол, казанзона", коментира предлъчани загубиха третия
седателят на УС Георги
двубой от контролите. БеМермеклиев.
рое U19 записа първи успех
в контролните срещи от
"Ще добием добър облик,
подготвителния период! В
искаме повече публика. Ще
двубой игран на един от
стиковаме млади и по-оптерените на спортна база
итни, нека има добра сплав.
"Берое" момчетата на АтаЖелаем да сме в "тройката"
нас Рибарски се наложиха
на класирането, сериозни
с 5:2 над Розова долина.
ще бъдат двубоите със "СоПървото полувреме на срезопол", "Черноморец" /Бурщата завърши с успех за госгас/,"Загорец"/Нова Загора/ и
тите с 1:2. "Зелено-белите"
"Марица"/Пловдив/. Елате на
поведоха с 1:0 след гол на Нистадиона и ни подкрепяйте!",
кола Маринов, но допуснаха
допълни Атанас Апостолов от
обрат след попадение от пряк
щаба на "розите".
свободен удар и гол в последната минута на частта. След
Розова долина
победи причини Петрунов и Лалев.
почивката обаче старозагор- "Свиленград 1921" с 3:1.
Има какво да наваксваме
ци първо изравниха, а след
Головете за розите вкараха във кондиционен и физичетова стигнаха до успеха. Ав- Владислав Калайджиев, Ни- ски план. Тимът ни напуснатори на попаденията станаха колай Стоичков и Венцислав ха Петко Георгиев и Лео от
Христо Иванов на два пъти и Иванов.
Бразилия, а Англичанинът
Ангел Генчев. Пламен Колев
"Играхме добре в нападе- бе освободен. Ще разчитаме
и Наско Апостолов вкараха за ние, добри неща се случиха. и на подмладяване от шкоказанлъчани.
Има какво да се желае във лата на Казанлък", допълни
Първа победа на Розова до- фаза защита, доволен съм. играещият старши-треньор
лина при контролите, инка- 18 души играха за тази първа Наско Апостолов.
сирахме на "Севтополис":
победа, липсваха по лични

КАМАТА

ПРОБИ И НА

82

ЗЛАТНИ,ТОВА Е ТОЧНАТА СМЕТКА
СРЕБЪРНИ ЗА КАЗАНЛЪШКОТО
КОЛООРИЕНТИРАНЕ
И
1
БРОНЗОВ
за състезателите на
СК"Орлово Гнездо"

Състезанието по колоориентиране се проведе в
околностите на Ново село
(на 20 км западно от Велико
Търново) с участието на 316
състезатели от 56 отбора.
В късата индивидуална
надпревара (спринта), из
улиците на селото състезателите от Казанлък грабнаха първите си медали. При
50-годишните мъже бронзов
медал завоюва Николай Георгиев. С първи места приключиха Тончо Нейчев (Мъже 65
г. ), Марияна Димитрова ( Ж
55) и Красимира Маринова
(Ж60).
На дългата дистанция държавни шампиони станаха
Марияна Димитрова и Тончо
Нейчева, а с втори места са
Павел Михалев и Красимира
Маринова. При М50, състезавайки се с 10-15 години
„по-малки младежи“, Николай Георгиев е 8-ми, а Христо
Ангелов -10.
Най-големият отбор – с
обща възраст 197 години, ти-

мът на ”Орлово гнездо 1957”
Казанлък при Мъже 65 години, отново застана на върха,
спечелвайки златото на шампионата. Съставът на победителите е Тончо Нейчев, Павел
Михалев и Христо Ангелов. С

Тенис

Връх Свети Никола се споменава от пътешественика
Феликс Каниц и пруския военачалник Молтке, чешкия
историк Иречек и мн. др. За
този топоним говорим дори
пред султанския съд разгромения от русите Сюлейман
паша, а в стенографските
протоколи от учредителното Велико народно събрание
през 1879 е взето решение
на връх свети Никола да бъде
въздигнат храм-паметник.
По ирония на съдбата
може би единственият у нас
връх , кръстен преди столетия на православния светец
сменя името си след 9 септември 1944 година с указ
№557 на президиума на НС
на НРБ от 17 ноември 1951
г. и става Столетов връх.
Със същия указ е преименован и връх Али ботуш на
планината Славянка , който
става Гоцев връх. 26 години
по-късно , след докладна от
някогашния първи секретар
на ОК на БКП – Стара Загора Вълчо Найденов Тодор
Живков , в качеството си на
председател на държавния
съвет го прекръщава в Шипка.
Второто
преименоване
води до пълно объркване
както сред историци, така и
сред екскурзоводи, които се

Брой 28

Шах и Мат

ГРИГОРЕ,
ТЕ ИДВАТ

Казанлъшките тенисисти Иван Иванов (ТК „Розова долина“) и Илона Касабова (ТК „Роза“) спечелиха
регионален турнир по тенис за юноши и девойки до
16 г. в Нова Загора.
Надпреварата от календара
на БФТенис се проведе на кортовете на ТК „Нова Загора“. В
състезанието взеха участие
тенисисти от Казанлък, Нова
Загора и Кърджали.
При юношите Иван Иванов
победи с 4:0 представителя
на домакините Мартин Гичев
(ТК „Нова Загора“).
При девойките първото
и второто място са за двете
състезателки на клуб „Роза“
Илона Касабова и Катрин
Старчева, следвани от Елизабета Симеонова (ТК „Нова
Загора“, гр.Нова Загора) и
Мартина-Йоана Чобанова от
ТК „Орфей“, Кърджали.

общо време 1ч., 17 м. и 2 сек.
бяха изминати 12 км., 24 контролни точки, за успешното
представяне на ориентировачите от Казанлък пред съставите на ”Бачо Киро”-Дряново
и „Компас”-Хасково.
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КАЗАНЛЪК ИМА
ВИЦЕШАМПИОНА

В Международния ден
на шахмата 20-ти юли,
дамският отбор на ШК
"Казалък" в група сеньори, спечели вице шампионска титла!
Събитието се случи в Търговище на 19 и 20 юли. Победител е състава на "Славия",
а трети са състезателките на
СКШ "Дебют". Нашият тим,
съставен от WFM Петранка
Драганова и Дияна Димитрова, бяха на сантиметри
от титлата, която може би ще
спечелят година по-късно, за

което им пожелаваме успех!
"Зад кулоарите остават
сълзите, за изпуснатата
шампионска титла, поради
нелепа грешка на 2-ра дъска
и загуба в спечелен ендшпил,
срещу преките ни конкурентки... Този пропуск, най
-вероятно ще бъде включен
в аналите на веселите случки по шахматните терени,
които се разказват в мигове
на разтоварване от напрежението, по време на състезание...", коментираха от клуба
на вицешампионките.

КНИЖНИЯ

ПАЗАР

Пред десетки фенове,
много от които възпитаници на казалъшките
футболни школи, легендарния футболист Христо
Стоичков представи своята биографична книга
"Историята" в Стара Загора, раздаде автографи и
и успя да запали отново
искрата на онази магична
1994 година, когато българският футбол ни извиси
сред "Големите" в играта.
Необходимо е да пазим и
да отдаваме значимото на успехите на Стоичков, защото
той направи толкова много за
България, колкото друг не е.
Всеки от нас, отивайки в независимо кое кътче на света
– казвайки: Аз съм българин,
първото, което чужденците
казват е: Ние помним Стоичков. С тези думи прд Общината в Стара Загора кметът
Живко Тодоров представи
легендарния футболист. „Това
е най-голямото признание
– оценката и подкрепата от
младите хора. Убеден съм, че
в тази книга има много мъдрости, които ще им помогнат
да станат футболисти, но и да
бъдат хора. Стоичков е първо
човек, а след това спортист.
Благодаря му, че е тук. Стара
Загора го обича. Ти си наш
приятел“, допълни Тодоров.
Камата е и носител на званието „Почетен гражданин на
Стара Загора“. Tой бе в града
за представяне на биографичната си книга и отбелязване
на 25 години от спечелването
на трофея „Златна топка“.
„По тези улици минавах
през далечната 1986 година
като войник, не съм забравил, че съм тръгнал от тук,
затова се обръщам към вас
със съграждани. Горд съм, че
съм пред вас с тази книга“,
каза Стоичков. Той подари на
кмета на Стара Загора копие
на „Златната топка“ с пожеланието да съхрани кадърността си и умението си да върви
напред. Реплика на футболната реликва получиха още и
зам.-кметът Иванка Сотирова
и общинският съветник Виктор Драголов.
Стоичков раздаде стотици
автографи, а всеки желаещ
имаше възможност да запечата в снимка и най-високото
персонално футболно отличие, което Стоичков спечели
през 1994 г. Допълнително
настроение и усмивки донесоха още Димитър Туджаров-Шкумбата и Иво Райчев.
Камата обяви, че ще дари
средствата от продажба на
книгата му в Стара Загора за
лечението на 32-годишната
Камелия Добрева. Тя е болна
от остра Т-лимфобластна левкемия и се нуждае спешно от
328 xиляди eвpo за лечение.
„Помощта не се купува в
аптеката, достатъчни ми бяха
10 секунди разговор с Виктор и кмета Живко Тодоров“,
сподели Стоичков по повод
подкрепата за лечението на
Камелия.
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Лъчезарие, Талант и още нещо

Усмивката, която...

АНТИМОВСКИ ТЕАТЪР
ЩЕ ФОРМАТИРА
АНТИМ ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ НА
ПЪРВИ Е СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРОКЛАСНИЦИ
ОТНОВО В
,
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ОТ КАЗАНЛЪК СА
НАЙ-УСМИХНАТИТЕ
ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ

ПЪРВИТЕ

Центърът за развитие на човешките ресурси обяви резултатите от конкурса и посочи одобрените проекти по
програма Еразъм + Ключова дейност 2 – „Стратегически
партньорства“, сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен".

Радиана СТЕФАНОВА
СУ „Екзарх Антим I“ е
в класацията на Центъра
за развитие на човешките ресурси - програма
„Еразъм +“ , Ключова дейност 2, "Стратегически
партньорства",
сектор
"Училищно образование",
проект за "Партньорства
за училищен обмен", с
одобрен проект.
Радиана Стефанова, директор на СУ „Екзарх Антим
I“, сподели как се е стигнало
до този успех.
В отговор на Национална
покана за кандидатстване
по
КД2, „Стратегически
партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за
училищен обмен“ през 2018
год., е подаден формуляр за
кандидатстване, който вече
е одобрен за финансиране.
Партньорствата за училищен обмен по Ключова дейност 2 целят да подпомогнат
участващите училищни организации да увеличат организационния си капацитет
и да повишат възможности-

За радост на казанлъчани, проектът на СУ “Екзарх
Антим I“, озаглавен “Shaping
Young Europeans’ Future
through Drama” /Формиране
на бъдещето на младите европейци чрез театъра/, е одобрен за финансиране, като е
класиран на първо място сред
всички сполучливи проекти!
За реализацията му казанлъшкото училище има одоте си за работа по международни проекти, посредством
предоставяне възможност за
мобилност на ученици и персонал в чужбина при партниращи институции в сектора.
Училището е координатор
по проекта, а партньори са
училища от Испания, Италия,
Полша, Гърция и Германия.
Одобреното финансиране
по Проекта е 167880 евро.
Проектът ще се изпълнява
за две години.
Дейностите ще започнат
след подписване на договор
с ЦРЧР, което е предвидено
през м.октомври.

Завърши третия пореден
конкурс за „Най-усмихнат
клас на България“. Конкурсът
се провежда от Сдружение
„УСМИВКА“ Бургас и в него
участие са взели 288 снимки.
Организаторите на конкурса
разделиха победителите в няколко категории най-усмихнати деца в: детска градина,
първолаци, прогимназия и
гимназия.
За най-добра снимка и водеща на конкурса тази година
бе избрана снимката на 2 „а“
клас от ОУ „Георги Кирков“.

на Чудомир за деца и „ Спасителите на тъмната луна” на Томас Виргилий, родственик на
големия писател и художник, а
след това имат възможност и да
рисуват по тези произведения.
В инициативата на музея
се включиха детските градини „Мечо Пух“ и „Теменуга“,
занималните на читалище
„Възродена Искра – 2000“ и
занималня „Теди“, и Центърът
за професионално обучение, с
ръководител Радостина Кацарова. Следващите посетители
на музея ще бъдат децата от от
летните занимални на читалищата в Крън, Копринка, Овощник и Бузовград.
Екипът на ЛХМ „ Чудомир”
очаква и нови желаещи да се
включат в лятната инициатива,
като това може да стане с предварителна заявка на телефон

Фотографията е дело на казанлъчанина Макс Буковски.
Казанлъшките деца бяха
избрани и за „Най-усмихнат
клас в България“ в категорията от 2-4 клас.
Идеята за участието в конкурса е на класната Стефка
Чакалова, споделя фотографът Макс Буковски.
„Учителката сподели, че
има такъв конкурс и решихме да участваме. В междучасието направихме лек
хаос. Децата бяха самите
себе си и стана този добър
и естествен кадър“-споделя
Буковски, който е баща на
едно от момичетата в класа
– Ели.

ДА НАРИСУВАШ КРАСОТАТА

Богдан направи един от най-гледаните клипове за Казанлък.

В момента в СУ „Екзарх Антим I“ се изпълняват други 6
проекта, два от които са във
фаза на приключване.

ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА
ДЕЦА В ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕН МУЗЕЙ
„ЧУДОМИР”
Детска информационна
програма за организирани
посещения, специално за
летния сезон, бе създадена
в Литературно – художествен музей „ Чудомир”, каза
за вестник „ Искра” директорът на музея Добрина
Матова.
Тя поясни, че програмата
е предназначена за деца и
ученици от градините, училищата, занималните и читалищата в община Казанлък.”
Целта е те да бъдат запознати
с литературното и художествено наследство на Чудомир”,
поясни Матова. По време на
престоя в музея им се изнасят
беседи, представя им се анимация с Чудомирови герои.
Децата биват запознавани с
две книжки – „ Жълтото петле” с десет подбрани разказа

брен бюджет от 167 880 евро,
които ще бъдат разпределени
между шестте училища-участници.
Проектът е написан специално за Театрално студио
„Антим“, което е създадено
през 2007 година от Наташа
Джуркова. В продължение на
две години младите антимовски театрали от 9. до 12. клас
ще работят заедно с ученици

от Германия, Испания, Италия, Полша и Гърция и чрез
театъра и сцената ще популяризират 17-те глобални цели
на ООН. Автор и координатор
на проекта е Наташа Джуркова, педагогически съветник в
СУ “Екзарх Антим I”. Това е
второто подобно грандиозно
начинание на младите казанлъшки театрали – преди шест
години те успешно реализираха проекта “Представяне
на Европейското езиково и
културно разнообразие чрез
комедията” с участието на
партньорски училища от пет
европейски държави.

Фотографията е дело на
казанлъчанина Макс Буковски.

Представи се с няколко
думи.

Казвам се Богдан Братоев
от гр. Казанлък. На 21 години съм.

От колко време се
занимаваш с снимане и
монтаж?

Със снимане не съм се занимавал никога, до преди
месец, както и с монтажа...
Много нов и зелен съм още в
тази сфера, но имам огромно
желание за развитие в нея...
Не се занимавам професионално със режисиране, обработка или друго свързано
с видеа. Всичко това е любителски, на този етап. Имам
замислени и бъдещи проекти, проект роза беше просто
едно начало за да видя как
ще се справя с нещо подобно.

Как реши да се
занимаваш с това?

Още от по ранна възраст

исках да се занимавам с
подобна дейност, но винаги нещо не ми достигаше...
Понякога кураж, друг път
подкрепа, но най-много ме
спираше това че нямам нужната апаратура и средства за
подобна дейност... Осъзнах
че това няма да се промени
и започнах да правя всичко
с това което разполагам а то
не беше много.
Успях с огромен късмет да
събера екип, с който да реализирам всичко това само за
2 дни събрах екип, с цялото
снимане на филма беше за
1 ден в рамките на около 10
часа между 5 сутринта до
2-3 на обяд. Имах наистина
голямо съдействие от страна на Етнографски комплекс
Дамасцена, като място за
снимане... Гардероба който
беше от община Юлиево...
Актриси които са от Казанлък и имат доста участия в
театри... Разбира се не на

0888 445 887

Нина Колева.

ТЕЛЕФОН ЗА РЕЗЕРВАЦИИ:
0431/70299; 0888 277 020

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

последно място са и 6те оператора, един от които беше с
дрон... Никой от този състав
не е професионалист в това
което трябваше да правят,
но се справиха като такива,
за което съм им много благодарен...

От къде черпиш идеи за
проектите ти?

Идеите за всичките ми видеа са лично мои, които са
ми хрумвали в повечето случаи, в определени моменти
и веднага намирам къде са
си ги запиша за да мога после да ги разгледам когато
съм свободен и да си го оформя...

Какъв ще бъде
следващия проект?

Имам много идеи за следващи проекти, не знам кой
ще се осъществи в най-близко бъдещи за да го кажа но
със сигурност ще има такъв
много скоро...

ПОЧТИ НЯМА
ДА ОСТАНЕ
ПЪРВОЛАК
БЕЗ
ПОМОЩ ОТ
ДЪРЖАВАТА
43 800 първокласници
ще получат помощ в началото на учебната година.
Еднократната
помощ
за ученици, записани в
първи клас през учебната
2019/2020 г. ще бъде 250 лв.,
реши правителството.
С тази помощ се очаква да
бъдат подкрепени около 43
800 деца.
Еднократната помощ се
отпуска по реда на Закона
за семейни помощи за деца.
Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище
за първи път. Задължително
условие за получаването на
средствата е средномесечният доход на член от семейството за предходните
12 месеца да е по-нисък или
равен на 450 лв.
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