Галина СТОЯНОВА
Цена 0.60 лв.

ИМАМЕ ПЪЛНА ГОТОВНОСТ
ЗА РЕМОНТА НА НАДЛЕЗА
"КАТЕКС"
Към стр. 3

Вестникът на 10 поколения казанлъчани

БР.

30

13 септември
2019 г.
ПЕТЪК
ГОДИНА
XCV
БРОЙ
/4164/

НЕКА ЗА НАС ДА
ГОВОРЯТ ДРУГИТЕ
Интервю с Николай ЗЛАТАНОВ на стр. 5 и 6

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

КАЗАНЛЪЧАНИ
СЕ ПОКЛОНИХА
НА ДВЕ
ЧУДОТВОРНИ
ИКОНИ

КМЕТЪТ НА КАЗАНЛЪК:

Към стр. 10

И КОГАТО БЯЛ ГЪЛЪБ
КАЦНА В КАЗАНЛЪК

Поздрав от Николай ЗЛАТАНОВ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ДЕЦА,

ШАМПИОНИТЕ НА
ПАРАЛЬОВ ИЛИ
РЕСТАРТ НА СПОРТНОТО
БЪДЕЩЕ В КАЗАНЛЪК

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

На 16-ти септември над 7 500 ученици ще прекрачат училищния праг на казанлъшките училища за учебната 2019 – 2020 година.
За близо 650 от тях това ще бъде първа среща с мястото, където ще прекарват
голяма част от времето си в усвояване на нови знания. Радостна съм, че средата, в която предстоят вълнуващите учебни занимания за малки и големи е
красива, свежа и удобна. Защото за днешния 15-и септември почти всички
училища и детски градини на територията на община Казанлък вече са обновени.
Продължава на стр. 2

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

Към стр. 3

ИТ
Т
С
Е
Ч ЛЕЙ
ЮБИ

аи

Любовт

Поздрав от кмета Галина СТОЯНОВА

Със средства в размер на 120
хиляди лева се ремонтират
физкултурният салон, който се ползва от учениците на
гимназията и от учениците
на Основно училище „ Мати
Болгария”, както и санитарните възли, които бяха един
сериозен проблем, който сега
вече можем да кажем, че е
решен”, поясни директорът
на Хуманитарната гимназия
Румена Петрова.
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Страстт

Училищата и детските градини са пълни и считам, че
за тази учебна година ще осигурим място за всяко дете
от яслата, през детската градина и училище така, както
родителите желаят децата им да получат, като образователна среда и като образование и възпитание, каза
кметът Галина Стоянова.
Тя поясни, че общината ще
Едно от учебните заведепосрещне новата учебна го- ния м Казанлък, в които през
дина с реновирани и красиви летните месеци се извършучилища: „ Вече няма учили- ват ремонтни дейности със
ще в града и по – големите средства от Инвестиционната
населени места, където да програма на Община Казанне сме се намесили с рекон- лък е Хуманитарна гимназия
струкции.”
„ Св.Св. Кирил и Методий”. „
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Продължава на стр. 2

„ОБЩИНАТА ЩЕ ПОСРЕЩНЕ
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА С
РЕНОВИРАНИ УЧИЛИЩА“

ст за теб

С литийно шествие от
„Лъвовата чешма“ до храм
„Успение
Богородично“,
Казанлък посрещна Чудотворните икони на Пресвета
Богородица „Скоропослушница“ и Пресвета Богородица „Касперовска“ от гр. Ананиев – Украйна. Първи пред
тях се поклониха кметът на
община Казанлък Галина
Стоянова и началникът на
кабинета й Сребра Касева.

Към стр. 2
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В понеделник в Казанлък пристигнаха Чудотворните икони на
Пресвета
Богородица
„Скоропослушница“
и
Пресвета
Богородица
„Касперовска“ от гр. Ананиев – Украйна.

И КМЕТ, И РОТАРИАНЦИ
ИСКАТ ДАБЪДАТ
ПОЛЕЗНИ
НА КАУЗАТА
а

С трепет се обръщам към Вас с приветствени думи за първия учебен
ден. В сърцето и душата на всеки българин 15-ти септември има
свое съкровено място. Място сред най-светлите и свидни спомени. Сред
най-позитивните емоции в живота ни.
На този ден най-много се вълнуват малките първокласници, които за
първи път ще прекрачат училищния праг. Няма по-висша ценност за всеки
родител от това да даде добро възпитание на детето си.

КУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
В ЦЯЛАТА СТРАНА

Продължава на стр. 2

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

За тях и за още стотици
талантливи спортисти в
сряда бе направена първата копка на 3 нови мини
футболни игрища.

Още за родния футбол на стр.11

ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ
гр. Павел баня

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

+359 878 939 230
+359 877 115 379

+359 878 104 416
+359 878 939 110
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Седмицата

ПРАЗНИКЪТ

УЖ
КАПИТАН,
НА ЕДНО ВЕКОВНО А ВСЪЩНОСТ
ЧИТАЛИЩЕ
ВЪРТИ
КАФЕТА ЗА
САМАРСКИ

беше посрещнат с аплодисменти. „Явно традицията
да се събирате и да живеете
заедно продължава, затова
следващия път да ползвате
с радост подаръка!“, пожела
Галина Стоянова. Тя изрази
удовлетворение, че читалище

и кметство работят заедно и
надежда доброто партньорство да продължи, да продължава читалищната самодейност на съставите.
С Благодарствен адрес и
подарък – роза, дърворезба от
читалищното настоятелство

благодариха за вниманието
на Кмета на Казанлък и „прекрасния подарък“.
Галина Стоянова бе посрещната от кмета на селото Пламен Георгиев и
читалищния секретар Ваня
Андреева. Кметът на Казанлък с интерес разгледа
разнообразните
експозиции за големия празник:
изложба с рисунки на децата от местната Школа за
рисуване, експозиция на
исторически
фотографии
за читалищния живот и за
селото, изложените богати
народни носии от различни
краища на България, любезно предоставени от местния
пенсионерски клуб, цветни
пана, които разказват за построяването на войнишки
паметник в село Ясеново,
почетен списък на героите
на селото, юбилейно табло
за 100-годишния празник.
Навръх Деня на Съединението, 6-и септември, читалищните дейци посрещнаха
много приятели, с които отбелязаха 1 век съществуване
на читалищното средище.

казанлъшкия Ротари клуб.
Страните препотвърдиха
общите усилия да работят в
полза на по-добрия живот
на хората като им дават все
по-добра възможност да проявяват своята гражданска позиция, да реализират добрите
идеи и да посрещат успешно
съвременните предизвикателства.
Галина Стоянова разказа,
че по случай 20-годишнината от чартирането на Ротари
клуб – Казанлък в структурите
на организацията Общината

упълномощи ротарианците
в Града на розите да излъчат
жури, което да избере Царица
Роза 2019 по време на Фестивала на розата в Казанлък и
подчерта блестящо изпълнената мисия. Като добро дългогодишно сътрудничество
Кметът на Казанлък посочи
подпомагането на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“, гр.Казанлък, която се грижи за
жителите на 5 общини или за
над повече от 150 000 техни
жители общо, както и финансовата подкрепа за млади

семейства с репродуктивни
проблеми чрез фонд „Ин витро“.
Наред с многобройните
добри партньорства за различни общественополезни
каузи, заради които Кметът
на Община Казанлък е носител на титлата Ротари Кмет
на България през 2014г., участниците в срещата обсъдиха
възможности за бъдещи съвместни проекти, в продължение на добрата традиция за
успешна работа между Ротари и местната власт.

Кметът на община Казанлък поздрави тази вечер лично „рождениците“
от колектива на НЧ“Алеко Константинов - 1919“,
с.Ясеново: „Видях, че ръководството на читалището
са работили много с подготовката на читалищния
салон, на фоайето, благодаря и на пенсионерския
клуб, че са помогнали!“,
обърна се към жителите на
Ясеново Галина Стоянова.
„Видях и библиотеката,
в която е вложен не просто
труд, ами и сърцето на читалищното ръководство. Всичко е пипнато, удоволствие
е да влезеш и да ползваш и
читалнята, всичко – читалище, библиотека, кметство са
добре поддържани, за което
Ви поздравявам!“, сподели
впечатленията си Кметът
на Казанлък. За празника тя
подари на читалището озвучителна уредба и подаръкът

БСП отново лъже

И КМЕТ, И РОТАРИАНЦИ ИСКАТ ДА
БЪДАТ ПОЛЕЗНИ НА КАУЗАТА
от стр. 1

В понеделник кметът
Галина Стоянова прие в
кабинета си новите президенти на Ротари клуб
– Велико Търново адв. Митко Минев, гуверньор на
Дистрикт 2482 - България
и Ротари клуб – Казанлък
Веселин Колев
В срещата на кмета на
Община Казанлък Галина
Стоянова участваха представители на ръководството на

КАЗАНЛЪЧАНИ СЕ ПОКЛОНИХА
НА ДВЕ ЧУДОТВОРНИ ИКОНИ
от стр. 1

По време на вечерното богослужение в храма,
оглавено от Негово Високопреосвещенство
Старозагорския митрополит
Киприан, десетки миряни
се помолиха пред светините. Те ще бъдат посрещнати и в храмовете „Св.
Йоан Предтеча“, „Св. Прор.
Илия“ и „Св. Троица“. Ето
и пълната програма за
града на розите:
На 12 септември след утринно богослужение в 08:00
часа и Света божествена
литургия в 09:00 ч., в 16:30
часа кортежът с Чудотворните икони отпътува от храм
„Св. Успение Богородично“
за храм „Св. Йоан Предтеча“,
зад пощата.
На 14 септември в 16:30
часа иконите ще отпътуват за
друг казанлъшки храм – „Св.
Прор. Илия“, където ще останат до 16:30 часа на 15 септември. От най-старият храм
в Казанлък, чудотворните
икони ще потеглят към храм
„Св. Троица“, където ще останат до 18 септември.
На 18-ти в 15:30 часа Чудотворните икони на Пресвета
Богородица „Скоропослушница“ и Пресвета Богородица
„Касперовска“ ще отпътуват
от Казанлък, като следващата спирка ще бъде в храм „Св.
Рождество Богородично“ гр.
Павел баня.
Цялата програма на Чудотворните икони може да видите тук.
Чудотворните икони на
Пресвета Богородица „Скоропослушница“ и Пресвета Богородица „Касперовска“ ще
бъдат пренасяни с литийни
шествия в храмове в областта
до 5 октомври, като градовете, включени в обиколката
са Стара Загора, Казанлък,
Павел баня, Чирпан, Нова
Загора, Гълъбово, Харманли,

Света Богородица
"Скоропослушница"
Свиленград.
Информация за иконите
Пресвета Богородица Скоропослушница
Светинята на Дохиар е иконата Света Богородица-Скоропослушница. Историята на
манастира разказва, че през
1664 година Господ прославил Своята Пречиста Майка
със следните чудни събития.
Образът на Дева Мария бил
изписан на стената на монашеската трапезария. Там
имало проход, през който
често минавал монахът, отговарящ за трапезарията.
Един ден послушникът Нил
чул преминавайки следните
думи: “Не преминавай с димящи ястия покрай мен и не
опушвай моя образ“.
Нил не се вслушал в тези
думи и един ден чул следните слова: “Монаше, ти не си
достоен за това звание! Дълго
ли ще опушващ моя образ?!“
Нещастникът паднал пред

Света Богородица
"Касперовска"
иконата на колене в покайна
молитва и сълзи до момента,
когато на сутринта, ослепял
не го намерили братята. Изплашените монаси решили
да правят ежедневно молебен
пред иконата, преградили
специално помещение, където образът стоял. Ослепялият монах не се откъсвал от
светия образ, докато отново
Богородица не му проговорила отново. Тя му казала следното: “Нил, твоята молитва
е чута и ти се простен. Нека
от сега нататък всички братя
и православни християни се
обръщат в своите нужди и Аз
никого няма да оставя нечут.
И моят образ ще се нарича
Скоропослушница, защото
Аз ще давам бърза милост за
всички, които с благоговение
се обръщат към мене“.
След това монасите заградили прохода, така че вече
никой да не преминава и построили параклис в чест на

иконата, като украсили с красиви стенописи. Пред иконата сложили постоянно горящи кандила. Тук се случили
много чудеса и изцеления.
През лятото на 1996 година
чудотворната икона предоставила невиждано благоволение, както за монасите, така и
за православните християни.
Зад иконата имало позлатена
част и реставраторът Антоний Глинос разкрил стенопис датиран от 1563 година,
който бил самата чудотворна
икона.
Пресвета Богородица „Касперовска“
Иконата е донесена в Русия в края на XVI в. от сърби
от Трансилвания, дошли по
покана на рукото правителство. Наследствена е, а през
1809 г. става собственост на
Джулиана Касперова. През
февруари 1840 Касперова се
моли със сълзи пред иконата
на Божията Майка, за да и помогне в проблемите.
Касперова изведнъж вижда,
че иконата на Дева засиява.
Дворянка от съседното село,
който има парализа на лявата
си ръка чува гласа на Божията
Майка в съня си, който и казва да отиде да се помоли на
иконата в съседното село. Жената отива и ръката и се излекува. През лятото на 1843 се
случили три по-изявени изцеления – на момче,болно от
епилепсия, на парализирано
момиче и на психично болна
жена. През последните дни на
януари 1844 г. пренасят иконата в селската църква.
Оттогава иконата на Дева
Мария от Касперово е изцелила много хора и е обявена
за чудотворна. По време на
Кримската война, по време
на обсадата на Одеса от британската флота, жителите
на града донесли с литийно
шествие иконата в града , и
Одеса остава невредима. От
1936 г. иконата се намира в
Успенский собор в Одеса.

52-годишният капитан
III ранг о.р. инж. Стоян Петров е кандидатът за кмет
на община Казанлък от
БСП. Това е решила единодушно общинската конференция на социалистите,
проведена на 9 септември
вечерта.
Стоян Петров ще бъде и
водач на червената листа в
Града на розите.
За него е известно, че е възпитаник на Военноморското
училище във Варна и е бил
корабен инженер. Понастоящем е наемател на заведение
пред читалище „Искра“, чийто председател на читалищното настоятелство е отявленият казанлъшки социалист
Васил Самарски, а преди няколко месеца е държал под
наем ресторант „Лагуна“. И
също, че не е член на БСП.
Конференцията е решила
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още втори в листата да бъде
настоящият председател на
общинската организация
Румяна Друмева. Делегатите са дали висока оценка на представителите на
БСП в местния парламент в
мандат 2015 г. – 2019 г. и са
гласували отново да са част
от местната законодателна
власт в Казанлък. Една трета
в листата ще са представители на гражданската квота,
чиито имена ще бъдат утвърдени до дни.
Конференцията е гласувала единодушно и кандидатите за кметове на Розово
– Валентина Лазарова, на
Горно Черковище – Даниел
Кръстев, на Кънчево – Димитър Нов, Овощник – Иван
Колев, на Копринка – Иван
Писков, на Ръжена – Ивайло
Георгиев, Крън – Иван Иванов, Дунавци – Лалка Тодорова, и за Шейново – Петър
Добрев.

ПЕДАГОЗИ СА
НЕОБХОДИМИ
ЗА КАЗАНЛЪШКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
НОВАТА
УЧЕБНА
ГОДИНА

Повече информация
по темата вижте в
сайта ни:

Поздравления за 15 септември
от стр. 1

Първият учебен ден Ви
очаква и с още една добра
новина. В учебния процес
се влива в голяма степен
подмладен преподавателски
състав от току-що завършили
специалисти, които заедно с
по-зрелите си колеги ще направят плавен прехода в образованието на нашите деца.
Успешното развитие на образователната среда в община
Казанлък ми позволява да отбележа и още една важна стъпка към повече познание за Бъдещето, което отглеждаме сега
– националните проекти вече не са приоритет само на училищата, но в тях активно се включват и детските градини.
Всеки от първокласниците днес ще намери сред подаръците за първия учебен ден книжката „Жълтото петле“ с
подбрани разкази за деца на нашия велик съгражданин Чудомир. Защото само вдъхновяващият пример на големите
таланти, които ни е завещал Казанлък може да Ви помогне
да устоявате на предизвикателствата и да не се отказвате от
стремежа да знаете и можете повече. А ако това се случи,
знайте, че аз и моят екип сме до Вас! Създаването на нови
ярки личности, с които Градът на розите да се гордее, които
да разнасят славата на Таланта и Ума на България за нас е
кауза.
Желая Ви попътен вятър и прекрасни приключения със
Знанието!
Честит първи учебен ден!

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

от стр. 1
На Вас, уважаеми учители, поверяваме най-свидното, смисъла на живота
си – нашите деца. Те трябва да израстнат с чувство
на гордост и почитание
пред българската история
и самобитна култура.
Желая Ви здраве, целеустременост и успехи в отговорната мисия. На Вас
ученици желая успех в овладяването на знанията, а Вие
родители насърчавайте и подкрепяйте техните бъдещи
начинания.
На добър час!

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
Председател на Общински съвет Казанлък

Деца за употреба

КОЙ Е ПЛАШИПУТАРНИКЪТ В
КАЗАНЛЪК
Някакви
циганета,
ловят водни змии и ги
разнасят из града, за да
плашат
казанлъчани...
"Ами платиха ни, чичо!".
“Поредната
пошлост!
Този път обаче, камерите на
местните медии не успяха
да отразят като гореща новина, защото не се състоя –
употребата на ДЕЦА за… не
ми стигат думите за какви
нужди!
– Деца, защо го правите…
и кой ви накара?
– Чичо … накраха ни
чичо… /името/ ни накара, за
пари чичо, да ги пускаме на
“Сентъра”.
… за това Кой и Защо – отговорите в РУ Казанлък.”

Вижте и видеото на
нашия сайт:

Изтоник: Юлиян Стоев

“КМЕТ НА
ГОДИНАТА” ПРАВИ
ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ
ОПОЗНАВАЕМИ
УТИ БЪЧВАРОВ:

Конкурсът „Кмет на годината”
осветява тези личности, от които
зависи съдбата на много точки
в България. Това каза Ути Бъчваров пред Kmeta.bg по повод
националния онлайн конкурс
“Кмет на годината за мандат
2015 -2019”, който се провежда
от 1 до 15 септември 2019 г.

Общината

Кметът съобщи, че преди години е извършено
обследване, поръчан е
проект , съгласуван е с
институциите, издадено
е разрешение за строеж
от фирмата проектант.
Стойността на договора за
строителство възлиза на 2
милиона 495 хиляди 511
лева. Половината от сумата в размер на 1 милион и
200 хиляди лева са отпуснати от Министерски съвет в края на 2018 година,
а останалата част от сумата е осигурена от Агенция
„ Пътна инфраструктура”
със споразумение за сътрудничество, сключено с
Община Казанлък.
На пресконференция в Община Казанлък бяха обявени
предстоящите ремонтни дейности на жп – надлеза, който
е най – голямото пътно съоръжение в града, което отвежда
към индустриалната зона на
Казанлък. На представянето
присъстваха кметът Галина
Стоянова, заместник – кметът
Даниела Коева, представители на проектанткската и на
строителната фирми, на фирмите за строителен и автоски
надзор, както и представител
на консултантска фирма.
„Предвид на това, че става
въпрос не за ново строителство, а ремонт на съоръжението, е възможно по време
на самия строителен процес,
след премахване на настилката и отваряне на фугите, да се
наложат допълнителни дейности, които вероятно ще бъдат финансирани от Община
Казанлък като непредвидени
разходи и дейности по проекта”, каза заместник – кметът
Даниела Коева.
Срокът за изпълнение на
самото строителство е 6 месеца, като той започва да тече
при откриването на строителната площадка, след като преминат всички съгласувателни
дейности.
Гаранционният срок на
обекта е 8 години.
Строителството, строител-

ният надзор и авторският
надзор, както и консултирането ще бъдат осъществени
от фирми, които имат опит в
проектирането, изграждането и ремонта на съоръжения
като надлеза. Цената на договора за строителен надзор
е 7 хиляди 188 лева, на авторският надзор – 6 хиляди лева.
„ Възползвали сме се от възможността да имаме външен
консултант, предвид сериозността на ремонта, който ни
предстои”, каза още Даниела
Коева.
Кметът Галина Стоянова
подчерта, че надлезът е голямо и сложно съоръжение и
не прилича на съоръженията,
които се ремонтират по магистралите в днешно време,
защото е изграждан по стара
технология, но изключително модерна за времето си.
Оттук идва и затруднението
в избора на строителна фирма, която трябва да рализира
проекта. Проведени са три
процедури по Закона за обществените поръчки. На двете от тях, преди последната,
явилите се фирми не отговарят на основните изисквания
за реконструкция на такова
мостово съоръжение. „ Това за
Община Казанлък беше най

В Министерство на културата е одобрен проект на
Община Казанлък за изготвяне на цялостна техническа
документация на проект за
реконструкция на сградата на
Хуманитарна гимназия „ Св.
Св. Кирил и Методий”. Стойността на проектното предложение е 35 хиляди лева.
Предстои Община Казанлък
да кандидатства пред Министерство на културата вече с
цялостен проект за ремонт на
училищната сграда.
Със средства от Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2019 година
бяха извършени ремонтни
дейности още в една ясла,
две детски градини и Детския комплекс. С 215 хиляди
983 лева бяха извършени ремонтни дейности по покрива
и фасадата на детска градина
„ Славейче”. Подменена беше
част от дограмата и беше направена изолация.
В детска ясла „Пролет” и

– важно – фирмата, която ще
изпълни този проект да има
опит и всички сертификати за
дейностите, които ще бъдат
извършени по надлеза”, каза
Стоянова. Тя поясни, че надлезът е сто процента общинска собственост. Въпреки това
в годините екипът на Община
Казанлък е успял да убеди
Министерски съвет и Агенция
„ Пътна инфраструктура”, че
това е съоръжение не е по силите на общинския бюджет и
така се тига до външното финансиране на дейностите по
проекта.
Към днешна дата е сключен
договор с фирмата – строител, сключени са също договори с фирмите за авторски
надзор, за строителен надзор
и с инвеститорския контрол.
„ Ние сме в пълна готовност
да направим организацията
и графика за започване на
ремонта”, каза още кметът
Стоянова и поясни, че следват
няколко задължителни стъпки преди реалното затваряне
на надлеза за движение. За
тях жителите на общината ще
бъдат информирани поетапно
за обходните пътища, по които могат да се движат.
Предстои съгласуване на
дейностите с Държавно пред-

приятие „ Железопътна инфраструктура”, предвид на
това, че надлезът преминава
над главната жп –артерия
София – Бургас, която преминава през Казанлък. Подобно
съгласуване е енабходимо,
за да се отворят прозорци, в
които строителите да могат да
работят, тъй като самата жп –
линия не може да бъде затворена за времето на ремонта.
Подобно съгласуване ще
бъде извършено и с фирмата,
която осъществява обществения транспорт на Казанлък, предвид новите обходни
маршрути, които ще бъдат
направени за населените места, които са на север и на юг
от града.
Дейностите по ремонта на
надлеза ще бъдат съгласувани и с големите предприятия,
които потребяват тази обществена линия за транспорт.
Съгласуване ще бъде направено и с потенциален изпълнител за премахване на тролейбусните стълбове, които са
конструирани на надлеза и са
собственост на частен превозвач. „ Общината стриктно ще
се придържа към договорените условия и срокове”, категорична бе Стоянова.
От проектантската фирва
поясниха, че надлезът е съоръжение тип „ герберова конструкция”: „ То има лагери,
които следва да бъдат подменени и това е неразделна част
от рехабилитацията на едно
такова съоръжение. Така че,
освен подмяна на тротоарни
конзоли и пътна настилка,
премахване на всякакви повреди по горно и долно строене, има и подмяна на лагери,
което е много трудоемко, тъй
като надлезът е голямо съоръжение, деветотворен и има
повторяемост на лагерите, и
съответно на тяхната косервация.”
Подобен мащабен ремонт
на надлеза не е правен в продължение на 50 години.

ВМЕСТО БУКЕТ ОТВАРЯТ

БЛАГОТВОРИТЕЛНО
КУТИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

от стр. 1

детска градина „ Юрий Гагарин” бяха извършени дейности по облагородяване на детските площадки в рамките на
96 хиляди 52 лева.
Извършен бе и ремонт на
отоплителната инсталация
в Детския комплекс, като е
направена подмяна на тръбната мрежа и горивната база
в сградата, прокарана е и газификация. Общата на дейностите е 49 хиляди 856 лева.
Основно бе ремонтирана
оградата на Природо – математическа гимназия „Никола
Обрешков“ на обща стойност
16 хиляди 229 лева.
„ Образованието е водещ
приоритет за Община Казанлък и Общината се стреми
да запази и обнови всички
детски и учебни заведения,
включително по малките населени места. Целенасочено
се инвестира в подобряване
на материалната им база”,
каза кметът Галина Стоянова.
През 2018г. по проект „Обновяване на образователната
инфраструктура в Община
Казанлък“ бе извършен цялостен ремонт на пет училища и три детски градини в
населени места, обновено бе
и най-голямото училище в
Казанлък СУ „Екзарх Антим
Първи“..

Петък, 13 септември 2019 г.

НАЙ-ГОЛЯМОТО ТРАНСПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЯ
В КАЗАНЛЪК

„ОБЩИНАТА ЩЕ ПОСРЕЩНЕ
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА С
РЕНОВИРАНИ УЧИЛИЩА“

Петрова поясни, че предстои да бъде извършен и
цялостен ремонт на сградата на училището, която
е паметник на културата
от местно значение, като
бъдат въведени и мерки за
енергийна ефективност.

3

ЩЕ РЕМОНТИРАТ

Пълният текст на статията
четете на нашия сайт

ГАЛИНА СТОЯНОВА:

Брой 30

ПРОКУРАТУРАТА НЕ
Е ТЪРСИЛА ГАЛИНА
СТОЯНОВА

Тя е зам.-председател
на НД „Русофили“, организация, от която уточняват , че програмата на
16-ия събор ще започне
с поднасяне на венци
пред паметника на свободата на връх Шипка,
а специален гост на язовир „Копринка“ на импровизираната естрада
ще бъде легендарният
изпълнител Христо Кидиков
„Случващото се с част от
ръководството на НД „Русофили“ е изненадващо за
мен, никой не е разговарял
с мен, не са ме търсили от
прокуратурата, нямам информация за някакви промени в предварителната
програма на традиционния

събор , който ще се проведе на брега на язовир Копринка тази събота“, заяви
кметът на Казанлък Галина
Стоянова, която е и зам.
председател на русофилската организация.
Митингът, който е под
наслов „Европа е по-силна,
когато е с Русия!“ ще започне точно от 13,00 часа.
Засега обаче не се знаело
кой ще говори от трибуната. Между 10 и 15 000 души
обикновено се събират за
традиционната
проява
край язовир „Копринка“,
през годините на трибуната
са идвали различни гости,
включително председатели
зам. председатели на парламента, при кандидатирането си за президент Румен Радев също гостува на
русофилите, тогава имаше
и опити за провокация със
запалването на натовски
флаг при появата му.

Призив от всички учители към родителите на ученици от СУ ”Екзарх Антим
I”: Да подкрепим г-жа Даниела Драгиева, дългогодишен учител в ОУ”Чудомир”!
Уважаеми родители, призоваваме Ви, не купувайте
цветя, а оставете “букета“
си в кутията за дарение на
входа на училището при
охранителя на 16- ти септември!
Така – вместо десетки букети, на едно място ще се
съберат смислени, немалки
дарения за кауза, която ще
помогне на г-жа Драгиева.

Дарените средства ще се
превърнат в нещо добро.
Нека помогнем да се завърне в родния град!
Дарителската сметка в
помощ на Даниела Драгиева е открита и в Обединена
българска банка /ОББ АД/ на
името на нейния брат Руси
Иванов Драгиев:
Банка:
Обединена българска банка
IBAN:
BG81UBBS80021086604440
BIC: UBBSBGSF
Титуляр:
Драгиев

Руси

Иванов
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Брой 30
Петък, 13 септември 2019 г.

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
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Николай ЗЛАТАНОВ
Председател на Общински
съвет - Казанлък

Както в клетвата на кмета, така и в клетвата на общинските съветници основно задължение е да работим за интересите на жителите на Община Казанлък.
Ако трябва да определите
Господив Златанов,
някои от взетите от
измина още един мандат
ОбС решения, като
на Общинския съвет
изключително важни
в Казанлък под Ваше
и полезни за жителите
председателство, каква
на общината, кои са
е Вашата оценка за този
те? Въпреки че всички
мандат?
решения касаят именно
тях, за тяхно добро и
Класическият отговор е, че
улеснение са.
трябва да оставим за нас да
говорят другите. Аз мога да
дам само една лична оценка.
Този Общински съвет беше
почтен. Нямаше нито един
скандал с общински съветник, с едно малко изключение в края на мандата, но
така или иначе никой не беше
замесен през тези четири години в някакво обвинение.
Доколкото си спомням, няма
нито една входирана жалба
срещу действия на общински
съветник – незаконно или неморално действие.

Как работиха групите в
този Общински съвет?

Имаме пет групи общински
съветници. Четири от групите
работихме в единодействие,
особено с групата „ Експерти за Казанлък”. Естествено
групата на БСП като опозиция е длъжна да ни критикува, нормално е, вероятно и
ние като минем в опозиция
ще бъдем толкова критични.
Не смятам, че критиките им
бяха конструктивни, предложенията направени от тях
са нищожни на брой. В този
смисъл смятач, че Общинският съвет работеше много
добре. Естествено, не в пълно
единомислие, винаги е имало различия, но като цяло
сме подкрепяли идеите на
Общинска администрация.
Напоследък чувам обвинения, че ОбС работи заедно с
Общинска администрация.
Смятам, че това е напълно
нормално. Тази е била моята политика през последните два мандата. Няма нищо
по – лошо от това Община и
ОбС да бъдат в конфронтация, защото това не води до
нищо добро за гражданите,
а и за самата Община. Както
в клетвата на кмета, така и в
клетвата на общинските съветници основно задължение
е да работим за интересите
на жителите на община Казанлък.

Комисиите на
Общинския съвет как
работиха? Всъщност,
една основна част от
работата на местния
законодателен орган се
извършва именно в тях.

Няма случай, в който да
не е проведено заседание на
комисия, поради липса на
кворум. С други думи, всички
съветници бяха много отговорни. Дебатите, в действителност, се провеждаха много
повече по време на заседанията на комисии, отколкото по
време на сесии в Общинския
съвет, защото след като всеки
е изразил становище, в залата, на заседанието на ОбС
просто трябва да се проведе
едно гласуване. Комисиите
имаха натовареност според
предмета на действие на
всяка една от тях. Комисиите
по устройство на територията, по бюджет и финанси, по
приватизация и по разпореждане с общинска собственост
бяха най – натоварените. Отлична е моята оценка за работата на всички комисии.

Решенията са многобройни
и ми е трудно да разгранича
първия от втория мандат, тъй
като много от нещата по европейските проекти са започнати в края на първия мандат, а са довеждани до край
във втория мандат. Но всеки
един от жителите на община
Казанлък може да се докосне
до парковете „ Розариум” и „
Тюлбе”, които бяха обновени,
до велоалеята, която беше
изградена между Казанлък
и Енина. Бизнесът може да
каже какво важно значение
имат съоръженията свързани
с европейските директиви
за опазване на околната среда. Никой бизнес не може да
съществува, без да има създадена среда, визирам пречиствателната станция, претоварната станция, които да
позволят развитието на един
голям бизнес. В този смисъл,
може би десетките градинки,
които Общината изгради са
също значимо постижение. За
асфалтиране само през този
мандат сме вложили 14 милиона лева собствени средства
и 4 милиона и 400 хиляди от
Правителството като сме асфалтирали повече от 136 улици в града и близо 222 улици
в населените места.
Последната програма, по
която работихме беше „ Обновяване на градската среда” за
близо 5 милиона и половина,
с които променихме изцяло
облика на жк „ Изток”. Всички живеещи там знаят какво
беше. Подменихме изцяло
водопровода и канализацията, асфалтира се, направиха
се игрища, градинки.
В този мандат трябва да
подчертаем, че Казанлък се
нареди срез 39-те големи
общини – отличници. Тези
общини се сдобиха с възможността директно да получават
средства по европейските
програми, без да се конкурират с другите общини. През
този мандат получихме 19
милиона лева общо по про-

НЕКА ЗА НАС
ДА ГОВОРЯТ
ДРУГИТЕ

грамата за обновяване на
градската среда.
По националната програма
за саниране успяхме да санираме 19 жилищни сгради.
В момента и до края на тази
година в община Казанлък
няма да има нито една детска градина, училище и ясла,
които да не са санирани. Това
наистина е един много голям
успех.
Успех е и Техническият колеж, който бе разкрит в Казанлък. Много мандати се е
работило върху тази тема и
успяхме да я финишираме успешно. С всички разговори с
бизнеса, с бъдещи инвеститори, всеки един когато започне
да слага на канатр плюсовете
и минусите, основният плюс
е наличието на колежа, който
ще им осигури техническите
кадри, от които те имат нужда. Появи се и голям италиански инвеститор, като първите
въпроси бяха свързани с кадрите. При наличието на Техническия колеж и Механотехникума, когато обяснихме на
този инвеститор за дуалното
обучение, че учениците още
от средното училище влизат
в предприятията и получават
практически познания, това
според мен, беше голям плюс
и наклони везната в полза на
Община Казанлък.
Новата сграда на Музея на
розата бе открита съвсем на
границата на двата ни мандата. Това е нещо, което ми
носи удовлетворение от това,
че съм бил председател на
ОбС, защото утре мога да заведа внуците си и да им кажа,
ето това го направихме ние.
Защото действително, ако не
беше Администрацията, госпожа Стоянова, това нямаше

да се случи, тази сграда се
създаде със средства от Правителството. Иначе, нямаше
да може да бъде построен
този Музей на розата.
Археологическото ни наследство – могилите „ Хелвеция” и „ Грифони” в този
мандат бяха реставрирани,
консервирани и социализирани. Предстои реализацията
на проекта „ Светът на траките”, по който ще получим
между 6 и 8 милиона лева.
Там ще продължим една много важна идея, да свържем
тракийските гробници с Казанлък чрез велоалея. Дългогодишна наша идея е, да
могат гостите на Казанлък,
с колелета, рикши или други
средства да обиколят всички
гробници в Долината, защото те все пак са отдалечени
една от друга и не е удобно да
бъдат посещавани пеша. Ако
успеем едно свързване с велоалеи, за туристите ще бъде
много по – лесно и по –интересно.
По проекта за интегриран
градски транспорт сме осигурили близо 3 милиона 700
хиляди лева. Това включва
закупуването на 7 електробуса, изграждане на няколко
спирки,
информационна
система, която ще ни указва
до колко минути предстои да
пристигне автобусът от всяка
една от линиите. Ще бъдат асфалтирани и пътища. Част от
проекта е асфалтиране на бул.
„ Розова долина” от централния светофар до околовръстния път, в посока военния
завод. Проектът е в процес на
реализация, за съжаление, на
обществената поръчка за доставка на електромобилите, от
явилите се двама кандидати,

единият обжалва и в момента
нещата са в съда. Да се надяваме, че скоро ще приключи
това, за да можем да продължим. Градът има нужда
от тези електробуси, особено
през зимата.
Предстои саниране на Поликлиниката. В предния мандат около 6 милиона лева бяха
вложени в МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски”. Болницата
блести, да се надяваме, че ще
имаме лекари и политика,
която да ги задържи, да им
даде достатъчно средства, за
да могат гражданите на петте
общини, които тя обслужва,
да получават необходимото
им медицинско обслужване.
Така че, след тези 6 милиона в
болницата, предстои усвояването на 1 милион и половина
за Поликлиниката.

Какво свършихте на
прага на този мандат, но
не успяхте да довършите
и предстои това да
бъде реализирано в
следващия мандат?

Ремонтът на надлеза, който
е една много важна транспортна връзка за Казанлък
е един такъв проект. Имаме
около 1 милион 200 хиляди
лева осигурени от Правителството и толкова от агенция
„ Пътна инфраструктура”.
Средствата са налице, предстои избор на изпълнител. Да
се надяваме, че наесен или
напролет ще започне реконструкцията и на този обект.
Важно е казанлъчани да разберат, че този ремонт ще създаде временни неудобства, но
смятам, че когато си заслужава и знаем защо, би трябвало
да сме търпеливи, защото ще
се наложи да се ползват други
маршрути.
Другият много сериозен
проект, свързан с бъдещето
на града е пътната връзка,
която ще позволи слизането
от околовръстния път на пътя
за Овощник. Товае дългогодишен проблем на Казанлък,
защото всички тирове, които
вризат в т.нар. промишлена
зона,трябва да минат едва ри
не през центъра, да обиколят
града, за да могат да влязат
и да излязат. Имаме одобрението на Агенция „ Пътна
инфраструктура”, имаме проектна готовност, проведени
са отчуждителни процедури
и вероятно трябва този обект
да се включи в бюджета на
Агенцията за 2020 година и
да бъде реализиран и този
проект.
Много важно за село Копринка и любителите на колоезденето. След като преди месеци реализирахме
велоалеята от Казанлък към
Овощник и Розово, в момента имаме изработен проект
за възстановяване на стария
път към язовир „ Копринка”.
Въпреки, че трасето е сравнително късо, като изпълнение
е трудно, защото в страни на
пътя няма банкет. Проектът
предвижда варианти с и без
велоалея. Трасето е много начупено и в ниската му част се
налага изграждане на сериозно съоръжение, в смисъл, че
в момента няма ширина за
велоалея и трябва по цялото
протежение да се изгради насип. В този слъчай проектът
излиза около 3 милиона и
половина, което е една много
сериозна сума за Казанлък.
На практика това е сума, дори
по – голяма от тази, която ще
използваме за надлеза. Но
така или иначе се работи в
тази насока, надявам се, че в
следващия мандат, който и да
е в управлението на града, ще
продължи тези усилия, за да
бъде реализиран този проект.
Той пък е свързан със здравословния начин на живот на
казанлъчани, които ще имат
възможност да ходят до язовира пеша, с колелета.

Неведнъж бяхте
упреквани от опозицията
в ОбС през този
мандат, че едва ли не
Община Казанлък е
разпродала общинската
собственост, имат ли

основание ? Разяснете
на гражданите, за да не
остават с впечатление,
че Общината просто
разпродава едно
имущество.

Това е опорната точка на
опозицията. Много лесно
може да бъде обяснено на
гражданите като се направи
извадка на продажбите в предходни мандати. В никакъв
случай Община Казанлък сега
не продава повече, отколкото
е продавала в предните мандати. Всеки от по – възрастните жители на Казанлък ще
си спомни времето на голямата приватизация, когато
бяха разпродадени Пазарът,
Търговията, Универсалния
магазин, на ДАПА заедно с
тролеите, така че да се говори, че продаваме ниви, в
сравнение с цялата търговия
на Казанлък, е нелепо. В никакъв случай Общината сега
не продава нещо повече. Но
продава, което е нормално. Как се финансира един
общински бюджет – или с
продажби, или с данъци. Ако
Община Казанлък не разпродава общинско имущество,
тогава трябва да увеличи данъците. Всеки, който управлява, решава за себе си, кое е
по – добре. В момента, в този
и по – предния мандат сме
подкрепили Общината, данъците да не се увеличават значително. Това е положението
в България. То е свързано с
финансирането от Републиканския бюджет. Ако на общините бъдат предоставени
средства, част от печалбата,
примерно на фирмите, които работят в града или част
от Данък общ доход, който
гражданите плащат, тогава
общината ще може да се самофинансира. Докато тази
промяна не бъде извършена,
общините са принудени да
продават имущество. В публичните финанси има норма
за изчисление, кога задълженията и декапитализацията
на общината е здравословна
и кога не. Твърдя категорично, че Казанлък е сред отличниците в това отношение. И
продажбите, и заемите, които трупа са в здравословните
рамки, за разлика от много
други общини, които са водени до фалит.

Докъде стигнаха нещата
с лагера в Равда, какво
ще се случи ?

В момента решението на
ОбС е обявено за незаконосъобразно от Административен
съд – Стара Загора. Но както
и в самото решение е написано, съществуват две виждания по този въпрос, дори
във Върховен административен съд. Ние сме приложили
решение, според което ВАС
е постановил, че ОбС може
да вземе такова решение,
каквото ние взехме. В този
смисъл, аз ще обжалвам това
решение. В никакъв случай
няма да преминем към продажба на имота на всяка
цена, както се опитваше някой от опозицията да твърди.
Ще оставим да бъде решено
на окончателна инстанция.
Ако преценят, че лешението
е незаконосъобразно, така
или иначе ОбС в следващия
мандат и новия кмет ще имат
възможност да решават съдбата на лагера в Равда. Но
още веднъж казвам, че всеки който малко разбира от
право и прочете решението
ще види, че ОбС е взел едно
решение, което както самият съд казва, е в рамките
на закона. По – скоро съдът
смята, че би трябвало тази
възможност да бъде предвидена в наша Наредба 15. До
това опира правният спор.
Аз имам съображения и ще
попитам съда, след като смята, че Законът за общинската собственост позволява да
извършив тази сделка, какво
значение има дали предвидили или не в общинската
наредба тази възможност.
Смятам, че нашето решение
е законно.
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Открити бяха обновените тракийските могили
Хелвеция и Грифони
Гробниците Хелвеция и
Грифони са социализирани
и реставрирани по проект
„Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“
и „Грифони“, финансиран
от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014 по Програма
БГ08 „Културно наследство
и съвременни изкуства“,
Мярка 1 „Реставриране,
обновяване и опазване на
културното наследство“.
Бенефициент е Община
Казанлък с партньор по
проекта - Исторически музей „Искра“, гр. Казанлък.

Фактите говорят

Общата стойност на проекта е 1 419 614,43 евро или 2
776 524,49 лв. с ДДС, представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ
по Договор за БФП No 2410М1-18/22.04.2015 г.
Двете гробните “Хелвеция” и “Шушманец” бяха
открити за посетители след
близо 20 месечна работа по
проект „Консервация, реставрация и социализация
на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“.
Освен консервация и
реставрация по двете гробници работата по проекта
включва и изграждането
на туристически информационен център, разположен в началото на облагородената площ около двете
могили.

ЗА МАНДАТА В ДУМИ,
ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЦИФРИ
Ремонтът и обновяването на емблематичните паркове "Розариум" и
"Тюлбето" в Казанлък бяха
завършени. В двата парка
се реализира проектът на
Община Казанлък "Подобряване на физическата и
жизнена среда на градския
център за осигуряване на
устойчива и екологична
градска среда за по-високо
качество на живот и нови
възможности за социално-икономическо развитие".

Проектът включва обект
"Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк "Розариум" и парк
"Тюлбето" и свързваща ги
велоалея". Стойността му е 4
707 486,96 лв. Той се финансира от Европейския фонд за
регионално развитие (EФРР)
по ОП "Регионално развитие".
85% от стойността на проекта
са от ЕФРР, 10% - от държавния бюджет на РБългария, и
5% (235 374 лв.) са собствени
През 2018 година са ремонтирани шест училища и три детски градини
в Казанлък и населените
места.
Цялостно са обновени пет
учебни заведения в населените места в общината - ОУ
"Св. Климент Охридски" град Крън, ОУ "Св. Паисий
Хилендарски" - село Хаджи
Димитрово, ОУ “Св. св. Кирил
и Методий“ в Шипка, ОУ "Д-р
Петър Берон" в Овощник и
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
в Ръжена. Ремонтните дейности в училищата включват
въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и
изграждане на водопровод и
канализационни инсталации,
подмяна на отоплителната
инсталация и монтаж на нови
котли на пелети, вътрешна
реконструкция и обновяване
на дворните пространства.
Строително-монтажните
дейности са по проект „Обновяване на образователната
инфраструктура в Община
Казанлък“. Общата стойност
на проекта е в размер на 9
504 532,06 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Освен петте
учебни заведения, проектът
обхваща и три детски градини в ж.к. “Изток“. Това са
ДГ “Здравец“, ДГ “Слънце“ и

средства от бюджета на Община Казанлък.
Парк "Розариум" впечатлява с напълно обновената си
визия, която се характеризира с простор, с изобилие от
зеленина и цветни кътове, с
арки, по които ще се увиват
катерливи (влачещи) рози,
с алеи за отдих, разходка и
игри на децата. Съгласно
дейностите по проекта, с
нова визия са 4-те входа на
парка, включваща светлинно
оформление, красиви водни
елементи и атрактивно осветени входни тории. Алейната
мрежа е обновена, фонтанът
ще носи хладина в парковото
пространство през лятото, а
вечер ще радва със светлинни ефекти. Красиво подредени пейки и беседки правят
отдиха още по-приятен. Изцяло обновени са детските
площадки и влизат в режим
на проверка и лицензиране.
Изградени са автоматизирани поливни системи, осветлението в целия парк е ново
и ефектно.

филиалът на 15-а ДГ “Звънче“. В тях са въведени мерки
за енергийна ефективност,
направен е ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации,
газификация и свързване с
градската газоразпределителна мрежа, монтаж на ново
оборудване и осигуряване на
мерки за достъпна среда.
През 2019 година завършиха и ремонтните дейности и
в най-голямото казанлъшко
училище „Екзарх Антим I”.
Строително-ремонтните дейности са по проект „Внедряване на мерки за енергийна
ефективност на СУ „Екзарх
Антим I”, град Казанлък" и
включват
топлоизолация
на фасадата на училищната
сграда, частична топлоизолация на покрива, подмяна
на цялата отоплителна инсталация, поставяне на нови
радиатори. Финансирането
на проекта е от Националния
доверителен екофонд, като
след проведената обществена
поръчка стойността на строително-ремонтните работи
възлиза на 969 509, 35 лева.
От тях съфинансирането от
страна на Община Казанлък
и на самото училище е общо
170 000 лева, от които 98 000
лева са от общинския бюджет,
а останалите 72 000 лева - от
бюджета на училището.

СИЛЕН РЕСТАРТ НА
СПОРТНОТО БЪДЕЩЕ
В КАЗАНЛЪК

В присъствието на кмета Галина Стоянова и изпълнителния
директор
на Българския футболен
съюз Борислав Попов бе
поставено началото на
изграждане на три мини
футболни игрища в близост до стадион „ Севтополис”. На събитието присъстваха още президентът
на Футболен клуб „ Розова
долина” Георги Мермеклиев, ръководство, треньори,
играчи и приятели на футбола в Казанлък.
Проектът е на Футболния
съюз и е одобрен от Общински експертен съвет по устройство на територията. В
рамките на проекта се предвижда да бъдат изградени
три игрища 25 на 40 метра, с
възможност за обединяване
в голямо футболно игрище с
размери 64 на 40 метра. Предвидено е полагане на настилки на новите игрища, изграждане на ограда, конферентна
зала, кафе-клуб на футболния
деятел, ново озеленяване,
прилежаща инфраструктура
– трибуни за близо 110 души,
съблекални, осветление, офис
и паркинг.
Комплексът ще бъде ползван основно за подготовка на
детските школи в Казанлък,
за провеждане на училищни
първенства, както и за любителите на футбола, които
желаят да упражняват този
спорт в свободното си време.
Българският футболен съюз
има и програма насочена към
развитието на футбола в детските градини.
Стойността на спортното
съоръжение е близо 800 хиляди лева.
Кметът Галина Стоянова
подчерта, че Община Казанлък има нужда от разширяване на спортната инфраструктура: „ За нас е превилегия, че
Българският футболен съюз
в лицето на господин Михайлов и господин Попов ни
избраха за изграждането на
този футболен тренировъчен
комплекс. Това е едно модерно и скъпо съоръжение, третото поред, което изгражда
Българският футболен съюз
и аз няма как да не съм бла-

годарна за това, че господин Попов беше лично ангажиран и направи така, че
градът да бъде предпочетен
сред множеството други заявки, които е имало от цялата страна.”
Изпълнителният директор на Футблолния съюз
Борислав Попов заяви, че
Казанлък е избран сред останалите предложения за
изграждането на този футболен комплекс, защото
градът е футболен център и
в него има достатъчно потенциал, за да бъде развиван футболът между децата
и футболната общественост.
„ В избора ни надделяха
подходящият терен, който
предложиха от Общината,
любезното настояване, както и ентусиазмът от страна на ръководството да се
направи нещо наистина
хубаво за града, а ще бъде
хубаво и за футбола, и за
Футболния съюз. Това е част
от една голряма програма и
тук е третият център, чието
строителство започваме.”
Казанлък е третият град
в България, в който ще бъде
изградено мини футболно
игрище. До момента подобни игрища са създадени в
София и Видин, след близо
месец предстои да бъде поставено началото на такива
в Пазарджик и Сандански.

Решения на ОбС
Продължава от брой 29
РЕШЕНИЕ № 1124 ОС_2951
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за
2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:
АОС: №3715 от 05.06.2019 г.
Име, фамилия (фирма): Лиляна Русева и Румяна Иванова
Приход (лв.): 800,00
Предназначение: Земеделска земя
Описание на имота: Част 525/1025 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 27499.352.292 по КККР на с.
Енина
Строителството
на
модерното
съоръжение започна през месец
юни, 2015 г. година, с отпуснатите от държавата
първоначални половин
милион лева. След спечелена обществена поръчка за изпълнител на
строителните дейности,
бе избран ДЗЗД Обединение „Музей на розата
– Казанлък“.
Новият Музей на розата
заменя старото тясно и неугледно помещение в приземния етаж на сградата
на Института по розата и
етеричномаслените култури, където значителна
част от уникалните екс-

понати не можеха да намерят място. Амбициите
на кмета Галина Стоянова
музеят да бъде изваден
от мазето успяха и сега
зрителите ще научават
историята на розата в България от Възраждането
до наши дни с най-съвременни
презентационни
средства. Гостите на музея
ще могат да се докоснат до
магията на маслодайната
роза Дамасцена, до производството на розово масло
и розова вода. Посетителите ще имат възможност
да разгледат инструменти
за обработка на розовите
градини и съдове за съхранение и износ на розови
продукти.

2. Прекратява съсобствеността върху Поземлен имот с
идентификатор 27499.352.292 (две седем четири девет девет
точка три пет две точка две девет две) по Кадастрална карта
и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед
№РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК с площ 1025 (хиляда
двадесет и пет) кв. м, с адрес: с. Енина, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия:
шеста, при граници: Поземлени имоти с идентификатори:
североизток – 27499.352.251; югоизток – 27499.352.323 и
27499.352.296; югозапад – 27499.352.291 и северозапад –
35167.352.506, чрез продажба на общинската част – 525/1025
(петстотин двадесет и пет към хиляда двадесет и пет) идеални части от земята на Лиляна Русева и Румяна Иванова за
сумата от 800,00 (осемстотин) лева, без ДДС.
3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и
да сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора
са за сметка на заявителя.
РЕШЕНИЕ № 1125 ОС_2965
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на

Решения на ОбС
глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 (три пет
едно шест седем точка пет нула пет точка две шест седем), с
обща площ 11 440 (единадесет хиляди четиристотин и четиридесет) кв. м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на
АГКК, адрес: кв. 376, гр. Казанлък; Трайно предназначение
на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване:
За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.65;
35167.505.9147; 35167.505.9148; 35167.505.163; 35167.505.161,
35167.505.97, 35167.505.85, 35167.505.9138, 35167.505.9137. Начална тръжна цена: 460 360 (четиристотин и шестдесет хиляди триста и шестдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за
такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 (три пет
едно шест седем точка пет нула пет точка шест пет), с обща
площ 3 572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв. м, по
кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: кв.
376, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс; при съседи: 35167.505.9147, 35167.505.267,
35167.505.9137, 35167.505.717.
Начална тръжна цена: 186 460 (сто осемдесет и шест хиляди
четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за
такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира
провеждане на публични търгове за продажба на имоти по т. I.
и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.
РЕШЕНИЕ № 1126 ОС_2977
1. Одобрява постигнатото предварително съгласие Община Казанлък да изкупи от Радка Лютакова, Теодор Тодоров и
Кина Григорова Поземлен имот с идентификатор 35167.41.35
(три пет едно шест седем точка четири едно точка три пет)
с площ 922 (деветстотин двадесет и два) кв. м, при граници:
ПИ с идентификатор - 35167.41.295; 35167.41.20; 35167.41.296;
35167.41.39 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №
РД-18-88/26.11.2015 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива; Категория на
земята при неполивни условия: трета за сумата от 1 250,00 (хиляда двеста и петдесет) лева.
2. Одобрява постигнатото предварително съгласие Община
Казанлък да изкупи от Йорданка Миткова, Тошка Василева, Росица Пехливанова, Стефан Петков и Йорданка Джегарова Поземлен имот с идентификатор 35167.41.17 (три пет едно шест
седем точка четири едно точка едно седем) с площ 3080 (три
хиляди и осемдесет) кв. м, при граници: ПИ с идентификатор:
35167.41.295; 35167.41.39; 35167.41.6 и 35167.41.16 по КККР на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.;
Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни
условия: трета за сумата от 4 250,00 (четири хиляди двеста и
петдесет) лева.
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договорите за покупко-продажба на имотите по т. 1 и по т. 2 като
всички дължими данъци и такси за извършване на сделката са
за сметка на Община Казанлък.
4. Упълномощава кмета на Община Казанлък, средствата по
т. 1 и т. 2 да бъдат включени при следващата актуализация на
бюджета на Община Казанлък за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 1127 ОС_2978
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за
извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 40292.57.8 (четири нула две
девет две точка пет седем точка осем), с площ 1 654 (хиляда
шестстотин петдесет и четири) кв. м, по Кадастралната карта
и Кадастралните регистри на гр. Крън, одобрени със Заповед
№ РД-18-21/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване:
За друг обществен обект, комплекс, Категория при неполивни
условия: 6 (шеста); при съседи: 40292.888.9901 (урбанизирана
територия гр. Крън), 40292.57.7.
2. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши
всички необходими действия по провеждане на процедури за
възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП
изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на
същите за имота по т. І.
3. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на
разработките по т. ІІ, да ги предлага за утвърждаване от ОбС –
Казанлък.
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8
от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община
Казанлък.
РЕШЕНИЕ № 1128 ОС_2979
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за
извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.502.4998.1.31 (три пет едно шест седем точка пет нула
две точка четири девет девет осем точка едно точка три едно)
с площ 259, 83 (двеста петдесет и девет и 0,83) кв. м, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ № 36, ет. 1, обект 31, намиращ се в
Сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.4998, брой нива на обекта: 1 (едно); при граници: на
същия етаж: 35167.502.4998.1.26, 35167.502.4998.1.27, под обекта: няма, над обекта: 35167.502.4998.1.8, 35167.502.4998.1.7,
35167.502.4998.1.13, 35167.502.4998.1.14. Предназначение на
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 259,83 кв. м и 12,59 % (22,54 кв. м) от общите части
на сградата и правото на строеж, общо РЗП 282,37 кв. м, ниво
1. По строителна документация обектът е с предназначение
„Клуб“, състоящ се от фоайе, зала за събрания, две заседателни
зали и санитарни възли, част от партерен етаж на сграда „Жилищен блок на ЗРНО „Шипка“ с клуб и гаражи“, в степен на завършеност „груб строеж“, съгласно Удостоверение № 545/2018
г. на главен архитект и изх. № 305/2018 г. на „Балканинвест“
ЕООД. Сградата е построена в УПИ X – За ЖС в кв. 40, гр. Казанлък по действащ Подробен устройствен план, одобрен със
Заповед № РД-14-192/1987 г. на ОбС-Казанлък.
2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши
всички необходими действия по провеждане на процедури за
възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП
изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на

същите за имота по т. І.
3. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на
разработките по т. ІІ, да ги предлага за утвърждаване от ОбС –
Казанлък.
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8
от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община
Казанлък.
РЕШЕНИЕ № 1129 ОС_2980
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на
глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989 (осем три
едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем девет),
с площ 1 113 (хиляда сто и тринадесет) кв.м, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи:
35167.501.1228, 83106.501.990, 83106.501.1229, 83106.501.988.
По ПУП, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. представлява
Урегулиран поземлен имот XIII в кв. 70 на с. Шейново.
Начална тръжна цена: 9 230 (девет хиляди двеста и тридесет)
лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за
сметка на спечелилия търга.
2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-492 (трети за четиристотин деветдесет и втори) с обща площ 870 (осемстотин
и седемдесет) кв.м, находящ се в кв. 46, с. Хаджидимитрово,
общ. Казанлък, по ПУП и Кадастрален план на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № 12/1987 г., при граници на
имота: север - улица; изток – УПИ IV-493, юг – край на населеното място и запад УПИ II-492.
Начална тръжна цена: 7 400 (седем хиляди и четиристотин)
лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за
сметка на спечелилия търга.
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имоти
по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически
действия във връзка с продажбата им.
РЕШЕНИЕ № 1130 ОС_2947
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019
година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:
АОС: 3704/2019 г.
Име, фамилия (фирма): Стефанка Тончева
Приход (лв.): 504,00 лв.
Предназначение: Жилищно строителство
Описание на имота: Реална част с площ 42 кв. м от УПИ IХ430 в кв. 43 в село Бузовград.
2. Определя пазарна цена от 504,00 (петстотин и четири)
лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот,
частна общинска собственост, при доброволно прилагане на
действащ Подробен устройствен план: Незастроена земя с
площ 42 (четиридесет и два) кв. м, при граници: имот пл. №
430, УПИ XIII-431 и улици, представляваща реална част от
Урегулиран поземлен имот IX-430 (девети за четири три нула)
в кв. 43 (четиридесет и трети) в село Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора по ПУП, одобрен със Заповед №
65/1971 година, с обща площ 574 (петстотин седемдесет и четири) кв. м и граници: север – УПИ V-429, изток- XIII-431, юг
и запад - улици.
3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор със Стефанка хххххх Тончева, ЕГНхххххххххх за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски
по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя
– Стефанка хххххх Тончева.
РЕШЕНИЕ № 1131 ОС_2959
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019
година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:
АОС: 3721/2019 г.
Име, фамилия (фирма): Христо Христов, Радослав Трифонов, Стефан Димитров
Приход (лв.): 11 600 лв.
Предназначение: Жилищно строителство
Описание на имота: УПИ IХ-190 с площ 1 160 кв. м в кв. 28 в
село Розово.
2. Определя пазарна цена от 11 600 (единадесет хиляди и
шестстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственици на построените върху нея
сгради: Урегулиран поземлен имот IХ (девети) с площ 1 160
(хиляда сто и шестдесет) кв. м в кв. 28 (двадесет и осми), по
Подробен устройствен план на село Розово, община Казанлък,
област Стара Загора, одобрен със Заповед № 16/09.03.1987 г.,
при граници: североизток, изток, юг – улици, запад – УПИ
Х-192, УПИ VIII-191.
3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Христо Христов, ЕГН хххххххххх, Радослав Трифонов
ЕГН хххххххххх и Стефан Димитров ЕГН хххххххххх за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване
на договора са за сметка на заявителите - Христо Христов, Радослав Трифонов и Стефан Димитров.
РЕШЕНИЕ № 1132 ОС_2964
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019
година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:
АОС: 3719/2019 г.
Име, фамилия (фирма): Симеон Стойчев
Приход (лв.): 5 980,00 лв.
Предназначение: Допълнително право на строеж
Описание на имота: Ателие със ЗП 37 кв. м и гараж със ЗП
19,17 кв. м в ПИ 35167.506.4083 град Казанлък
2. Определя пазарна цена от 5 980,00 (пет хиляди деветстотин и осемдесет) лева за учредяване на допълнително,
възмездно право на строеж в полза на Симеон Стойчев с ЕГН
хххххххххх, за построяване, съобразно одобрен проект, на
едноетажни сгради, с предназначение „Гараж“ със застроена
площ 19,17 (деветнадесет 0,17) кв.м и „Ателие“ със застроена
площ 37 (тридесет и седем) кв. м върху североизточната част
на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII- 4083 (осми за четири
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нула осем три) в кв. 52 (петдесет и втори) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №577/2000 година, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4083 (три пет
едно шест седем точка пет нула шест точка четири нула осем
три) по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД18-88/2015 година на ИД на АГКК, с обща площ от 280 (двеста
и осемдесет) кв. м, адрес: гр. Казанлък, ул. „Бр. Бъкстон“ № 27,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин
на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: имоти с идентификатори 35167.506.9604, 35167.506.9628,
35167.506. 4082, 35167.506.4081, 35167.506.4084.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за
учредяване на правото на строеж по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по сделката са за сметка на заявителя - Симеон Стойчев.
РЕШЕНИЕ № 1133 ОС_2970
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019
година, приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:
АОС: 3713/2019 г.
Име, фамилия (фирма): Алиме Сюлейман
Приход (лв.): 5 210,00 лв.
Предназначение: Жилищно строителство
Описание на имота: УПИ V-28 с площ 640 кв. м в кв. 1 в село
Долно Изворово.
2. Определя пазарна цена от 5 210 (пет хиляди двеста и десет)
лева, без ДДС, за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: Урегулиран поземлен имот V-28 (пети за двадесет и осми) с площ 640
(шестстотин и четиридесет) кв. м в кв. 1 (първи) в село Долно
Изворово, община Казанлък, област Стара Загора по ПУП, одобрен със Заповед № 22/02.04.1987 година, при граници: север,
изток и юг - улици, запад – УПИ IV-27.
3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Алиме Сюлейман ЕГНхххххххххх за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци,
такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора
са за сметка на заявителя - Алиме Сюлейман.
РЕШЕНИЕ № 1134 ОС_2958
1. Дава съгласие за поставяне на паметна плоча на името на
Никола Петков съгласно представен идеен проект.
2. Паметната плоча да се постави на източната фасада на
сградата на адрес: гр. Казанлък, бул. „Никола Петков“ № 37.
3. Средствата за изработването и поставянето на плочата по
т. 1 ще бъдат осигурени чрез дарения.
РЕШЕНИЕ № 1135 ОС_2935
Дава съгласие за издаването на разрешително на фирма
„АКВА СОУЛ“ ЕООД, с ЕИК 205357182, с адрес на управление
- гр. Казанлък, ул. „Алеко Константинов“ № 11 за водовземане
на минерална вода от Сондаж № К-3 за лечение, профилактика
и хигиенни нужди за обект „Плувен басейн“, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1234, с адрес ул. „Св.
Кл. Охридски“ № 2, гр. Казанлък.
Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването
му.
РЕШЕНИЕ № 1136 ОС_2957
1. Дава съгласие, Кмета на Община Казанлък, от името и в
полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Веселин Пеев,
с ЕГН'''''''''', представляващо: собствеността върху земя с площ
от 7 кв. м (с проектен идентификатор 35167.502.83 по КККР
на гр. Казанлък), явяваща се реална част от притежавания от
него Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3987 (по КККР
на гр. Казанлък при съседи: 35167.502.9245, 35167.502.3989,
35167.502.3988, 35167.502.8483 и 35167.502.3975), получен при
доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ IX-3987, кв. 48 по
плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 47/13.04.1995 г.
на Кмета на община Казанлък, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.3987
(при съседи: 35167.502.9245, 35167.502.3989, 35167.502.3988,
35167.502.8483 и 35167.502.3975) по КККР на град Казанлък,
одобрена със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.
Даряваната реална част с площ от 7 кв. м, е с проектен идентификатор 35167.502.83 и данъчна оценка в размер на 220,50 лв.
по Удостоверение за ДО № 7404046967/29.05.2019 г. на дирекция МП при община Казанлък;
2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1, като всички такси
по издаване и вписване на договора са за сметка на община
Казанлък;
3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за
2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък,
като към Приложение № 6 се включва:
АОС: № 3717 от 06.06.2019 г.
Име, фамилия (фирма): Веселин Пеев, с ЕГН''''''''''
Приход (лв.): 1000,00 лв.
Предназначение: Придаваемо по регулация
Описание на имота: Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.84 по КККР на град Казанлък
4. Определя пазарна цена в размер на 1000,00 (хиляда) лева,
без ДДС, за прехвърляне собствеността на поземлен имот,
частна общинска собственост, представляващ, незастроена
земя с площ от 20 (двадесет) кв. м, представляващ проектен
Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.84 (при
съседи: 35167.502.9245, 35167.502.3989 и 35167.502.3987) по
КККР на гр. Казанлък (представляващ реална част от поземлен
имот с идентификатор 35167.502.9245 по КККР на гр. Казанлък), Данъчната оценка на общинската земя е 630,00 лева,
съгласно Удостоверение за ДО № 7404046449/19.04.2019 г. на
дирекция „Местни приходи”;
5. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Веселин Пеев, с ЕГН'''''''''' за прехвърляне собствеността
на общинския имот подробно описан в т. 3, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на
договора са за сметка на заявителя – Веселин Пеев;
РЕШЕНИЕ № 1137 ОС_2950
Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:
1. Димо Пеев от гр. Казанлък, бул. „23ти Пехотен Шипченски полк“ № 66, вх. А, ет. 8, ап. 22 – 400 лв.
2. Селяйдин Нури от гр. Казанлък, ул. „Пушкин“ № 5, вх. Д,
ет. 7, ап. 117 – 400 лв.
3. Айнур Мурджи от гр. Казанлък, жк. „Изток“ бл. 44, вх. Б,
ет. 4, ап. 27 – 400 лв.
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ВЯРАТА И

РОДОЛЮБИЕТО,
КОГАТО СЕ СЛЕЯТ

Продължава от брой 29
Но идва времето на освободителната война.
- Русите идат!Русите идат!..
Каква радост е било! С
каква наслада жителите на
селото са гледали топовните
избухвания без да знаят кой
кого побеждава. По едно време решават да пратят човек в
града, за да разбере какъв е
изходът от боя. Но от към Казанлък бяга едно турче и разказва, че московците влезли
в града.
„О, радост неизказана на
нашите селяни” - възкликва
летописецът.
На другата заран въоръжен
с двата си неизползвани през
априлската епопея пищова и
с един нож, поп Васил тръгва
за Казанлък, но на 3-4 километра от града се натъква на
двайсетина казаци. Ония отдалеч му нареждат да хвърли оръжието. Той изпълнява
заповедта. А после като се
срещат, дълго се прегръщат и
целуват като истински братя.
О, радост, колко краткотрайна се оказа ти, а сега нова
неволя. От юг напират башибозуците на Сюлейман паша,
запалили Ст.Загора, Алаген и
другите чирпански села.
На 28 юли 1877 г. средногорци се стягат и поемат по пътя
на спасението-Северна България. Но още от Баба-гьол
виждат, че селото е запалено.
Двайсетината смелчаци, които останали да го бранят от
башибозука са разбити. В тая
битка за селото оставят костите си единадесет смелчаци,
чиито имена и сега не знаем.

Близо половин година
продължава изгнанието докато освободителите сразят
поробителя. Когато за пръв
път идват нашенци на село,
то имало изглед на пустиня.
Дворовете не можели да се
разпознаят. Всичко почти
равно. Из ровините се гонят
зайци. Реката пълна с риба. В
гората питомни свине.
Селото изравнено със земята. Тогава идва идеята да се
премести на ново място, там
където сега са двата моста –
Боев мост и Ашиклярка. Но
надделява мнението селото
да остане там, където е било.
И от неговите руини изниква
ново селище, чието местонахождение се запазва и до ден

В ЕДНО

днешен...
Тъй като през Освободителната война в по-голяма
си част добитъкът е бил унищожен, след Освобождението
главно препитание на населението се осъществява от горенето на дървени въглища,
което продължило до 1911 г.
Но техниката за добиването на дървени въглища е
била свързана със силно замърсяване на околната среда
и затова по-будните средногорци, най-вече учителите,
са положили неумоверни усилия да принудят населението
да спре този занаят. Поради
големите пушеци по това
време, според думите на Чудомир, селото е било наричано Манчестър, а селяните

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.

му-манчестърци. От 1911
нататък, препитанието на
средногорци е земеделието,
скотовъдството и дърводобивът. Но и трите отрасъла
не гарантират прехраната
на неговите жители и те често прескачат в чирпанско за
закупуването на някое кило
пшеница или царевица. Някои средногорки също „прескачали” към чирпанските
села шеговито казано, защото
например в с.Пъстрово са се
задомили десетина моми от
Средногорово, а оттам в селото е дошъл само един зет...
То май половината село, ако
не и цялото са в някакви роднински отношения, защото
хората са се женeли помежду
си. Но това е само един щрих

от общата картина на бита и
нравите назад в годините, а
за тези нрави ще стане дума
и по-късно...Между другото
най-добре за живота тогава
би могла да разкаже и почти
100 г. баба Кера, която през
декември ще ги навърши и за
която се грижат двете й дъщери Йовка и Иванка... доскоро
тук на село, а сега в Казанлък.
Жената е напълно с бистър
ум, даже е запазила чувството
си за хумор, ако приемем, че
както тя казва - иска, но господ не иска да я прибере.
Мнозина са опитвали от
средногорската сливова ракия, а също и сливов мармалад, както му казват в селото
- руб, сушели са се плодове
или както го наричаме ушав.
В миналото хората...говоря
за 20-те и 30- те години на
миналия век и преди това. За
лично ползване са отглеждали ръж, вероятно за животните, пшеница, царевица,
малко слънчоглед за направа
на шарлан и захарно цвекло
за петмез, занимавали са се
и с пчелни кошери, лозарство в известна степен, но за
него е трябвало повече труд
заради аклиматизарането
на американската лоза, на
която с несигурност залагали тогава..Имало е овошки,

има ги и сега, като орехи череши, ябълки, круши. През
тези години, най-вече местната интелигенция в лицето
на учителите е обучавала
хората как се облагородяват
фиданки. От множеството
къщи построени през този
период се вижда, че местните хора са били и добри зидари. Обикновено къщите се
изграждали двуетажни, първият етаж с камъни, а втория
с кирпич и са с южно изложение. Подовете са замазани
с глина, а таваните подковани с дъски, много малко са
баданосани. Във всяка къща
е имало асма и цветна градинка, обори и пристройки
за животните-плевни, сайванти...Дворовете са били
минимално 300 кв.м и не
повече от декар, оградени с
дувари или плет.
Тогава хората сами са си
произвеждали всичко...във
всяка къща е имало кози,
овце, крави волове, прасета, някъде коне и магарета...Имало е пещ, където са
пекли ръчно изработен хляб
от смляното в двете воденици на селото жито, пекли са
се и агнета, за празниците
разбира се.

Продължава в брой 31

- 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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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.
ПРОДАВА в други
селища:

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

ПРОДАВА в Казанлък:
– 1-стаен, 33.5 кв.м., 35000 лв.
– 2-стаен, ново строителство, център, 75000 лв.
– 2-стаен, ново строителство, център, обзаведен, 82000 лв.
– 3-стаен 93 кв.м., 68000 лв.
– 3-стаен след ремонт, обзаведен, 80000 лв.
– 3-стаен НС,център, 98000 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 115000 Еврo,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
офиса

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

- 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.,60000 лв.
- Енина – къща ново строителство, двор
1220 кв.м.
- 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.
- Средногорово – дворно място 620 кв.м.,
8000 лв.
- Средногорово – дворно място 790 кв.м.,
с ток и вода, 11500 лв.
- Среднo Изворово – УПИ 1400 кв.м.,
22000 лв.
- Хаджи Димтрово – едноетажна къща,
двор 380 кв.м., 39000 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 необзаведен апартамент, 130 лв.
- тристаен обзаведен апартамент, 300 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, 13 септември 2019 г.

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

ОЛИ М П И Я
ИЗТОК

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

Брой 30

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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Гълъбина Михайлова или както я наричат
голяма част от жителите на Града на розите
казанлъшката Стоянка
Мутафова навършви 80
години.
Сцената обича Гълъбина
и тя е родена за нея. Незабрави ми ще останат за
мен нейните превъплъщения в ролята на чудомировата кака Сийка. Благодарна съм на съдбата, че
ме срещна с Гълъбина, че
имах възможността да я
гледам на сцената.
С очарователната Гълъбина повече от 8 месеца заедно работихме по
издаването на книгата й
„60 години Казанлъшка
сатира”, през това време
аз имах възможността да
се докосна още повече до
нейния вътрешен свят,
до нейната необятна душевност. Познавайки я
вече съм категорична, че
най-голямата й любов си
остава сцената, сцената на
читалище „Искра”.

Казанлъчани - за тях говорят ..

И КОГАТО БЯЛ
ГЪЛЪБ КАЦНА
В КАЗАНЛЪК
Звездата на казанлъшката сатира, Гълъбина Михайлова, на 80
"У човека всичко трябва да
бъде прекрасно
- и лицето, и дрехите, и душата, и мислите..."
Антон Павлович Чехов

ГЪЛЪБИНА ЗА НЕЙНИТЕ РОЛИ

От много време ми се искаше да напиша нещо за Гълъобаче, че
„Много роли съм изигра- бина... Осъзнавах,
и да е то, ще е малко
ла, всички са ми еднакво каквото
недостатъчно за това, което
любими. Имах една роля, и
заслужава... И сега, нейниза която се бяха хванали тя
юбилей, е подходящ повод
приятели на облог, тога- ят
разкажа спомените си за
ва бях твърде млада. Това да
и обаятелна кабеше втората ми година талантливата
актриса Гълъбина
като изява във сатирата, занлъшка
играех чистачката Фана. И Михайлова.
Не мога да си спомня откакво съм правила, какво кога
лично се познаваме, но
съм струвала в залата са помня
салон на читахванали на облог на едно лището,пълния
имаше предагне. Те го загубват, защо- ставлениякогато
на Естрадно-сато са казали, че това е Гъ- тиричния състав;
когато на
лъбина, а пък приятелите сцената играеха незабравими казали: „Това не може мият Жоро Николов, Гълъбида бъде Гълъбина!”… Но аз на Михайлова, Бончо Цветбях, аз бях Фана. Там иг- ков, Христо Гинев, Сийка
раехме със Жоро, бяхме се Павлова, Георги Готев, Георги
развихрили много. Поста- Антов, Ана Лалева, Теодора
новката беше за търговия- Хаджиганева, Спас Енев, Мата и как ги викам за шуро- риана Вълкова; когато пееха
баджанащината спомням Елена Цветкова, Елена Илиси. Тази роля ми остави ева, Мария Стоянова, Иринка
едно така, като гвоздейче Даскалова, Ваня Кубракова...
в съзнанието. Много неща Познавах лично тези талантсъм правила, много роли ливи артисти, радвах се на
съм играла. Радвам се, че изявите им. Казанлъчани ги
са ми повярвали, че мога обичаха и чакаха с нетърпеда направя и драматичен ние поредния спектакъл със
образ. Учителят, който смях и музика...
ми беше в гимназията ме
Гълъбина е родена в Кавзема като драматична занлък
на 23 юли 1939 г.
актриса. Аз играх тогава в Още като
ученичка нейният
ученическата постановка талант е забелязан
тя е пои Жоро Николов ме харе- канена от учителя иДимитър
са от там. Играехме в ДНА Косев в гимназиалния театър
постановката „Свекърва”. да играе жената на обущаря
И може ли да си предста- в пиесата "Големанов" на Ст.
вите, какво е било – то- Л. Костов. След това изпългава съм била едва десети нява ролята на Юрталаница
клас…
на Георги КараслаКаквото и да съм прави- в "Снаха"
Качествата й оценява и
ла, каквото и да правя днес вов.
Николов (основател на
– всичко го правя с любов. Жоро
театър
А защо с любов ще ме по- Естрадно-сатиричния
читалище "Искра", през
питате. Защото публиката при
на 1956 г.), който я
е моето удовлетворение, есента
на конкурс с материали
публиката е моята магия… кани
тя става част от
Голямата ми любов е по Чудомир исъстав.
От тогава
читалище „Искра”! И сце- самодейния
до сега, повече от 60 години,
ната! Сцената на читали- и
е на сцената.
ще „Искра”. Иска ми се да Гълъбина
заместник-председател
издам втора книга и мисля наБях
комитет на
да я озаглавя „Театър – лю- ОФ кварталния
(Отечествен фронт) при
бов моя – сцена читалище кв."Димчо
Астаджов" (на заИскра”.”
от Тюлбето). Беше някъКаквото и да се каже и пад
около 1970-та. На всички
да се напише за Гълъби- де
празници, се изна Михайлова – ще бъде официални
празнични програми.
малко, просто защото тя насяха
нашия квартал "сцената"
е ГОЛЯМА – голям човек, За
на открито - стълбите
голямо сърце, голяма лю- беше
Тюлбето. Моята задача
бов, голям приятел, голям към
беше да разгласявам за предталант, голяма актриса…
стоящите концерти и да каня
съкварталците. Тогава в един
апартамент живееха няколко
Честит юбилей,
поколения - повече от шест
Гълъбе!
човека, а не както сега - по
един-двама възрастни... На
празниците идваха всички,

а въпросът, който задаваха
много от хората, беше: "Ще
участва ли Гълъбина?!" Обичаха я тогава казанлъчани,
обичат я и сега! Коронният й
номер са изпълненията на Чудомирови разкази и най-вече
"Не съм от тях как`Сийке".
В салона на читалището
се изнасяха общоградските
програми, традиционни бяха
Новогодишните вечеринки,
а също и хумористичните
представления на казанлъшките самодейци-сатирици.
Познавах повечето от тях,
водени от художествения
им ръководител Жоро Николов. Те работеха в различни
предприятия, бяха с различни професии, а след работно
време отиваха на репетиция,
за да подготвят поредния
спектакъл и да зарадват своята публика. Това се постигаше
с упорит, къртовски труд, безсънни нощи и най-важното
- с голямо желание и без ма-

териални облаги. Когато говорим за онова време, когато
телевизията "прохождаше",
когато нямаше компютри,
интернет, за нашите деца,
родени през 60-те години на
миналия век, е непонятно, че
нашето поколение вършеше
голяма обществена работа без заплащане, на ползу роду.
И постановките се играеха
без пари! Днес това е невъзможно и затова на младите
не им се вярва, като се имат
предвид сегашните цени на
билетите за концерти и спектакли...
Спомням си времето, когато Иван Събчев и Жоро Николов се срещаха с Чудомир
за подготовката на спектакъла "Пунтовете" - по негови
разкази. Моето впечатление
беше, че преди всяка среща
в дома на Чудомир или в читалище "Искра", те бяха много развълнувани, очакваха
с нетърпение решението и

оценката на Чудомир. С негово одобрение хумористичният спектакъл "Пунтовете"
бе реализиран - премиера на
21 януари 1968 г. Изиграни са
21 представления. За съжаление Чудомир не дочака - почина на 26 декември 1967 г.
На всички липсваше много...
По време на фестивала в Габрово казанлъчани се представят с "Пунтовете". Журито
присъжда златни медали - на
Гълъбина, като изпълнител и
на Жоро Николов, като художествен ръководител.
Гълъбина Михайлова завършва курсове в София за
художествени ръководители при Георги Аврамов, а в
Хасково - Институт за културно-масови кадри при известния Петко Райков. След
смъртта на Жоро Николов (6
април 1973 г.), през 1974-та
започва нейната работа като
художествен ръководител на
Естрадно-сатиричния театър
при читалище "Искра" - Казанлък.
1975-та е обявена за Международна година на жената. По този случай Гълъбина
подготвя спектакъла "Жени
има много по света" (текст
и постановка Гълъбина Михайлова, диригент Димитър
Щерев, художник Георги Емануилов, балет Снежана Дескова), премиерата е на 12 ноември 1975 г. Играна е 40 пъти.
С тази постановка съставът
става лауреат на Четвъртия
републикански фестивал, носител на златен медал. Гълъбина е наградена с плакет и
с бижу от Людмила Живкова
- един незабравим момент в
творческата биография на актрисата.
Гълъбина сбъдва една неосъществена мечта на своя
дългогодишен
сценичен
партньор Жоро Николов - на
нашите самодейци да партнират известни актьори от
Сатиричния театър - София.
"Служебен роман" - комедия от Рязанов и Брагински, е
една от най-играните постановки на казанлъчани (играна е 50 пъти). Премиерата
е на 6 март 1975 г. Главната
роля се изпълнява от Гълъбина Михайлова, за което
получава ласкави отзиви от
театралната критика. В 30 от
представленията неин партньор е н.а. Георги Калоянчев.
Пиесата "Енергични хора"
от В. Шукшин (премиера - 19
декември 1977 г.) е играна
над 40 пъти, от които 20 представления с гастрол на н.а. Георги Парцалев.
На казанлъшките сатирици
с удоволствие партнират още:
Хиндо Касимов, Васил Попов,
Никола Анастасов, Антон Карастоянов, Константин Коцев, Стоянка Мутафова, Сотир Майноловски, Светослав
Пеев, Ангел Георгиев и др.
Много са отличията, които
Гълъбина Михайлова е получила заедно с Естрадно-сатиричния театър при читалище
"Искра", и по-късно, когато
през 1996 г. създава своя "Театър 188" към Военен клуб
- Казанлък, където възстановява традицията да се играят
комедии.
Много са и ролите, които
Гълъбина пресъздава в дългата си творческа биография.
Сред тях се откроява образът
на мисис Савидж ("Странната
мисис Савидж" от Джон Патрик). С тази постановка, на
16 април 1990 г., бе отбелязан
неин личен празник - 50-ти
рожден ден, 35 години творческа дейност, участие в 50
представления, над 1000 срещи с публиката.
За себе си Гълъбина казва,
че през целия си сценичен
път е била отговорна, всеот-

дайна и искрена, че мрази
лъжата. Че е била вярна на
хилядите очи в залата. За тях
е давала всичко от себе си,
защото "нейно величество публиката" не можеш никога
да излъжеш... "Актьорската
професия носи радост и мъка.
Ако талантът не го подхранваш с труд, пиши го загубен"
- споделя актрисата.
По нейния път тръгва и
дъщеря й - красивата и талантлива Милена Найденова, която участваше активно
в казанлъшкия театрален
живот. Нейната първа изява
пред публика е на честването
50-годишния юбилей на Любомир Кабакчиев. Едва 4-годишна тя рецитира:
"Бяла спретната къщурка с
две липи отпред
тука майчина милувка сетих най-напред.
Читалище на дните златни,
кът свиден и мил
и за царските палати не бих
те сменил."
Сега Милена живее в Казанлък, работи като библиотекар, има три деца, внуците
на Гълъбина: Даниел, на 29
години - живее в Канада, където учи и работи; Анна - на
13 години и Габриела - на 11.
След промените, Гълъбина
създаде и утвърди в културния календар на Казанлък
своите срещи "На баница
- с именити казанлъчани /и
приятели на Казанлък/". На 1
април 2020-та ще празнуваме 20 години "На баница..."
Като един от символите на
българското гостоприемство,
баницата става символ и на
нейната инициатива. За тези
години Гълъбина е срещнала
своите почитатели с над 200
гости - популярни личности,
които отговарят на нейните
въпроси, разказват за себе си
и си тръгват... с баница. Парче баница има и за зрителите.
На тези срещи Гълъбина дава
възможност за изява на много млади казанлъшки дарования - певци, танцьори, балерини, пианисти, рецитатори,
чиито изпълнения са част от
програмата.
Когато прочетох книгата на
Гълъбина Михайлова "60 години Казанлъшка сатира" се
убедих, че наистина е невъзможно да се обхване богатата
творческа дейност на многоуважаваната и обичана не
само от мен казанлъшка актриса, и моя приятелка Гълъбина. Иска ми се да припомня
думите на един бивш наш
кмет, ген.Дервишев, който на
един от юбилеите й, я нарече
Белият гълъб на Казанлък.
Присъединявам се към
пожеланията на друг виден
казанлъшки сатирик Бончо
Цветков, по случай 60-тата
й годишнина: "Гълъб, Честит юбилей! Съжалявам, че
обстоятелствата не ми позволяват да присъствам на този
празник за цял Казанлък,
защото ти заслужаваш това.
Ти тръгна с нас - сатириците в далечната 1956 г., но с
твоето трудолюбие и любов
към изкуството, изпревари
мнозина и аз мога спокойно
да кажа, че днес ти си символа на Казанлъшката сатира!
Желая ти здраве и дълголетие! За мнозина наши колеги
от цяла България - Гълъбина
значи Казанлък, а Казанлък
- значи Гълъбина! Честито от
сърце!"
А сегашните ни поздрави и пожелания са за 80-тия
рожден ден на Гълъбина - да
е жива и здрава; да е щастлива с постиженията на своя
неуморен труд; да ни радва
с изключителния си талант
още дълги години!
Ганка Стойчева

Казано е

НОВ ТРЕНЬОР,
НОВ КЪСМЕТ
25-годишен треньор от
Разлог пое женския волейболен отбор от Казанлък. Борислав Крачанов
има желанието и амбиции за успехи в новия сезон с екипа на ВК „Казанлък“.
Докато тандемът Крачанов и Иван Чолев ще работи с женското направление
в клуба, Тони Илиев, Иван
Енчев и Съби Кафеджиев ще
отговарят за Детско-юношеската школа. Тони Илиев
идва от „Тони спорт“ Берковица и ще подготвя за състезанията най-малките състезателки до прекадетки.
Променен е и обликът на

Спортът

Брой 30
Петък, 13 септември 2019 г.

ВЪЗРАЖДА ЛИ СЕ
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ФУТБОЛЪТ В КАЗАНЛЪК
Отговорът навярно не е еднозначен и категоричен, но е факт, че в
последно време накланяме везните
към Оптимизъм

женския отбор на Казанлък
за новото първенство. Четири
нови състезателки тренират с
казанлъшките „Рози“ от началото на предсезонната подготовка. Три от момичетата
са варненки – Рая Кирова,
Десислава Тодева и Кристина
Йорданова, а Христина Пеева
е възпитаник на ДЮШ на „Берое“ Стара Загора“.

Школата на Паральов
върна Казанлък на Футболната карта на България

МАЛКИТЕ
„РОЗИ“ СА
ГЕОРГИ С
ВТОРИ НА
УСПЕШЕН
„МИСТРАЛ
ВТОРИ БРОНЗОВ ДЕБЮТ В
КЪП“
В
ДЕЦАТА
НА
ПАРАЛЬОВ
МЕДАЛ ЗА НАШИТЕ „МЛАДИТЕ
НЕСЕБЪР
ШАХМАТИСТИ
ЛЪВОВЕ“ СА БЕЗКОМПРОМИСНИ
Шахматният клуб на
„Казанлък зарадва почитателите на спорта в
града ни с втори бронзов
медал от Държавното отборно първенство, което
се проведе в Кранево от 1
до 6 септември.
За Деня на Съединението възпитаниците на ФМ
Петранка Драганова взеха
втори медал при десетгодишните деца, този път – от
надпреварата на блиц. След
4-то място на класически
шах, малките състезатели
добавиха от републиканското и два бронза на ускорен
шах и блиц. След финала на
първенствата, от клуба отчетоха най-големия си успех за
годината.
„Повече от доволни сме!
Нашият труд през лятото
беше възнаграден! Героите:
Симеон Дичев – капитанът,
нашият локомотив, без когото не можем! Божидар
Симеонов – малко късно се
,,пробуди“, но на бързите
контроли даде своя съществен принос! Константин
Смилов – неуморният боец,
на когото разчитахме, като

Успехите за възпитаниците на ФК „Розова долина“ продължават и с националните гарнитури.

,,забивач“ в решителните
моменти! Калина Шипкова –
малкото, 8г. момиченце ,,порасна“, включи се в отбора на
момчетата съвсем равностойно и по нищо не отстъпваше!
Всички те, бяха дисциплинирани, спазваха тактическите
указания безпрекословно и
даваха всичко от себе си! Благодарим ви деца, за сърцатата
игра! Благодарим на малката
казанлъшка група родители,
които ни подкрепяха в залата! Благодарим и на вас, за
подкрепата, която усещахме
в далечно Кранево!
Нашето синьо лято – сезон
2019, ще изпратим с гордо
вдигнати глави, защото работихме много и постигнахме
най-големия си клубен успех
при децата!

ИЛИНА ОТНОВО БЕ
ДОСТОЙНА
НА ТЕПИХА
Българският юношески национален отбор по
таекуондо се завърна от
участие в Европейското
първенство за юноши и
девойки в Швеция.
Част от състава бе и възпитаничката на Николай
Богданов от клуб по таекуондо „Кентавър“(Казанлък)
Илина Иванова, която се
състезава в категория до
57 кг. при жените. Казанлъчанката победи в първата
си среща състезателка от
Кипър и след много оспорван двубой срещу представителка на Литва загуби, и
отпадна от състезанието.
„Аз лично съм доволен от
Илина и нейната игра. Не
само за Илина, но и за останалите състезатели на
„Кентавър“ предстоят много силни турнири, тежки
състезания, в които тепърва ще показват и разгръщат

своите възможности“, разказа треньорът на децата и
младежите от клуба Николай
Богданов.
От 14 септември започва
друго изпитание пред родния
елит в таекуондото и казанлъшките спортисти ще атакуват този път медалите на
балканиада в Самоков. При
кадетите в нея ще участва
Донатела Михайлова (кат. 37
кг.), а при юношите – Христо
Богданов ( 48 кг.), Любомир
Богданов (51 кг.) и Антонио
Михайлов (51 кг.). Илина Иванова ще излезе в категория 59
кг. при девойките.

Казанлъчанинът
Георги Караиванов дебютира в
тима на България U15 в турнира за развитие на УЕФА.
Възпитаникът на Антим
Паральов, който от година
се изявява в Академията на
„Лудогорец“, игра като титуляр, а съставът ни завърши с
първо място в международния приятелски турнир, на
който страната ни бе домакин. Надпреварата се проведе в Албена. Футболистите
на България до 15 години
записаха трета победа и по
този начин младите "лъвове" заеха водещата позиция
в крайното класиране. Първият двубой на България
срещу Казахстан завърши
при резултат 1:0, втората си
победа родните национали
записаха срещу Гърция с 5:3
след изпълнение на дузпи,
а последно футболистите на
Георги Георгиев надделяха
с 1:0 и над отбора на Словакия.
Пред близо 200 зрители
на стадиона в Казанлък
ФК „Розова долина“ се наложи с 3:1 над ОФК „Карнобат“ в двубой от шести
кръг на Трета лига-Югоизточна група.
Резултатът в 7-та минута
откри Владислав Калайджиев
след пас на играещия старши-треньор на „Розите“ Атанас Апостолов. Седем минути
по-късно гостите изравниха
за 1:1, когато Георги Калоя-

Трима участници от
КЕС „Селт“ представяха
страната и града ни на
Световното първенство
по спортно катерене за
юноши и девойки.
То се проведе от 21 до 31

В първи мач от старта на
сезона на зоналната група
възпитаниците на Антим Паральов победиха у дома ПФК
„Ботев 1“ Пловдив с 2:0.
„Много добър старт на първенството и само пропуските
пред вратата на противника
ни лишиха от по-категорична
победа“, коментира наставникът на младите „Рози“. В

следващия си мач казанлъшките деца гостуват на „Нефтохимик“ в Бургас.
В зоналната група при децата, набор 2005-2006, се
състезават 14 отбора, сред
които ПФК „Ботев 1“ и „Ботев
2“ Пловдив, ФК „Сините камъни – Сливен, ПФК „Берое“
Стара Загора, ПФК „Локомотив-1926“ – Пловдив, ПФК
„Спартак-Пловдив-1947“, ФК
„Черноморец-1919“ – Бургас,
ПФК „Верея“ Стара Загора,
ПФК „Нефтохимик Бургас
1962“ – Бургас и др. Съставите предстои да изиграят 30
кръга.

"РОЗИТЕ" ОТВЯХА "КАРНОБАТ"
нов, след пряк свободен удар
отдясно и грешка за вратаря
и защитата ни, успя да изравни.
„Розите“ отново поведоха в
резултата с гол на рожденика
Венцислав Иванов в 28-та минута. Иванов „открадна“ топката, изпусната от вратаря,

и вкара за 2:1. Последва още
един бърз гол за домакините.
В 32- та минута на срещата
Владислав Калайджиев успя
да утрои головете за „Розова
долина“ и оформи крайното
3:1 за домакините от „Севтополис“.
След поредния си успех за

сезона, казанлъчани са в Топ
5 и с пети мач без загуба от
началото на първенството.
Пропуснаха двойно повече
голове при множество създадени положения в срещата с
„Карнобат“. В следващия си
двубой "Розите" гостуват на
ФК "Сокол" - Марково.

Двойката Росена Драгнева и Симеон Кисьов от Тенис клуб "СЛИВЕН-92" са
победителите от най-популярния тенис турнир
за любители и аматьори
в страната – BOLIARKA
TENNIS CUP, който се проведе този уикенд в Сливен.
Традиционно, патрон на
състезанието е министърът
на земеделието, храните и
горите Десислава Танева.
Срещите се играха на две
бази в града – кортовете на
ТК „Спорт Палас“ и ТК „Сливен-92“, а победителите бяха
излъчени след оспорвани

битки.
На второ място сред аматьорите се класираха Йоана
Маринова и Мариян Стоянов
от Казанлък. Третото място
си поделиха две двойки Силвия Никова/Йордан Ников и
казанлъшкият дует Антоанета Маркова/Митко Костадинов /на 2-та снимка/.

В 19-тото издание на
BOLIARKA TENNIS CUP взеха
участие любители на тениса
от София, Бургас, Велико Търново, Казанлък, Нова Загора,
Варна, Сливен и др.
Всички участници в надпреварата получиха подаръци за спомен от спонсорите
на турнира.

възрастови групи взеха участие между 60 и 90 състезатели, а четвърти медал беше
връчен в комбинацията от
трите дисциплини.В групата
на юношите, 14-15г., Иван
Бонев завърши на 22-ро място от общото си представяне,
а в дисциплината "трудност"
– на 39 м., 29-и е на "боулдър"
и 46-и на "скорост". В същата група, девойки, Йоанна

Недялкова е на 69-то място
в дисциплината "трудност".
В групата 18-19г., юноши,
Стоян Петров е на 62 м. на

"трудност", 45 м. – на "боулдър", с 49 място на "скорост",
а в комбинираното класиране е на 24 място.

Набор 2007 на „Розова
долина“ спечели първо
място в двудневен турнир
в град Ямбол. „Розите“ победиха с 4:0 домакините
от „Арена“ Ямбол и завършиха с равенство – 1:1
срещу отбора на „Верея“
Стара Загора.
Освен купа, отборът ни
спечели и индивидуална награда. Мариян Георгиев бе
избран за най-добър футболист на турнира.
„Това беше добър завършек в поредица от турнири
за нашите отбори“, коментира треньорът на състезателите ни Антим Паральов.
„Казанлъшките таланти постигнаха доста добри резултати и аз съм удовлетворен
от работата ни с децата. Мисля, че отборите ни са добре
подготвени за старта на футболните първенства“, заключи Паральов.

ЙОАНА И МАРИЯН СА ВТОРИ СРЕД МАРИЯН
АМАТЬОРИТЕ
СТАНА НАЙДОБРИЯТ В

ТРИМА ОТ „СЕЛТ“ КАТЕРИХА НА
СВЕТОВНО
август в Арко, Италия, като за
втори път след 2015 г. , „Меката“ на спортното катерене събра най-добрите от цял свят
за най-важното състезание
в годината. В тазгодишната
надпревара бяха записани за
участие над 500 състезатели
от 49 страни, а конкуренцията беше огромна – във всяка
от дисциплините "трудност",
"скорост" и"боулдър". В трите

Футболният тим на „Розова долина“ направи успешен дебют в първенство
при децата, набор 20052006, и записа три точки в
актива си.

Малките
футболисти
на Розова долина, набор
2009, спечелиха второ
място, сребърните медали от детския турнир
„Мистрал къп“ в Несебър.
В последния ден на надпреварата „Розите“ отбелязаха изразителна победа над
„Левски “ Карлово с 9:2. Допусната бе само една загуба
от професионалната школа
на „Локомотив“ Пловдив,
спечелили състезанието, в
равностоен мач, завършил
4:3 в полза на победителите.
Възпитаниците на треньора
Антим Паральов останаха с
почетното второ място, оставайки след себе си "Пловдив
сити", "Несебър", "Филипов" и
"Левски" Карлово.
„Доволен съм от представянето на децата, въпреки че
този набор има много по-голям потенциал от това, което
показахме в мачовете тук.
Въпреки това, знамето с герба на Казанлък отново беше
на почетно място“, разказа
наставникът на казанлъшките футболисти. „Мистрал къп
2019“ се проведе в морския
курорт от 31 август до 6 септември, за деца родени 2008,
2009, 2010 и 2011 година.

ЯМБОЛ
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Брой 30
Петък, 13 септември 2019 г.

Лято с Чудомир

Всички печелим, когато помагаме

ФУТБОЛИСТИ
ИГРАЯТ ЗА ЖИВОТА
НА ТОШКО
Бургаското
футболно
дерби на стадион "Лазур"
на 15 септември този път
има мисия.

Добрина МАТОВА:

ИДЕЯТА НИ ЗА ИСТИНСКИ
ЦЕНТЪР НА КУЛТУРАТА
СЕ ПОЛУЧАВА

А това са само откъсачни фрагменти от началото на лятото до днес.
И продължаваме напред.

"Нефтохимик" и "Черноморец" за пореден път се
изправят един срещу друг
на терена, за да поднесат незабравимо футболно шоу за
своите привърженици. Този
път обаче, вечните съперници ще бъдат обединени от
една добра кауза, а тя е да съберат средства за лечението
на Тодор Кацаров.
Тодор Кацаров е с диагноза
детска церебрална парализа
(спастична квадрипареза) и
се налага да провежда ежедневна рехабилитация. От
шест години, периодично
посещава клиника в Полша,
където с помощта на високотехнологичен робот "Локомат" постига значителен напредък в здравословното си
състояние.
Тези терапии са неговият
шанс да стабилизира тялото
си и да стане по-самостоятелен. Те обаче са скъпи - всеки курс на лечение струва по
9000 лв.

Двубоят е на 15 септември
(неделя), от 17:00 ч. В подкрепа на Тошко, на терена
ще излязат "зелени" и "сини"
легенди от близкото минало,
които ще припомнят на бургазлии славните моменти и
епичните сблъсъци между
двата тима. Очаква се талантите ни от Казанлък: Станимир Димитров-"Розовеца" и
Антон Спасов-"Шмекера" да
играят край морето.
За да се съберат достатъчно средства за благотворителната кауза, на стадиона
ще бъдат поставени кутии за
дарения, чрез които всички
зрители на срещата ще могат
да помогнат на Тошко. Такава кутия има и в административната сграда на Нефтохимик, в спортен център
"Изгрев".

ЗА ВТОРИ ПЪТ
ЗАПАСНОТО ВОЙНСТВО
ОТ СТРАНАТА СЕ СЪБИРА
КРАЙ КАЗАНЛЪК

На 14 и 15 септември в местността „Крънска кория“
ще се състои Вторият национален събор на запасното
войнство под патронажа на министъра на отбраната.

Досега проведохме:
през юни

• Посещение с беседа и
приключване на учебната година на децата от ДГ „Мечо
пух“ - 05.06.2019г.
• Организиране и участие
в Празник на розата –Мажоретен фестивал и празнично
дефиле – 02.06.2019г.
• 2- вечери на класическата
китара с преподаватели Стефан Христов и Манчо Караилиев – 11 и 12.06.2019г.
• Годишен концерт на класа
с преподавател Мариана Мъгева – 20.06.2019г.
• „На баница“ с Гълъбина
Михайлова – гост Бончо Сарафов – 27.06.2019г.

през юли

• Представяне на книгата
„Спасители на тъмната луна“
автор Томас Вергили, 10годишен родственик на Чудомир, художник Георги Гечев
-родственик на Чудомир
• Представяне на книгата
„Васил Левски сред своите

в родината и отвъд Дунава“
автор Огняна Маждракова –
Чавдарова
• „На баница „ с Гълъбина
Михайлова, гост - композитора Хайгашот Агасян

през август:

• Представяне на книгата
„Участието на българите в Освободителната война“
автор: Цветана Неделчева
• Представяне на книгата
„Атрофия на сетивата“ - поезия
автор: проф. Евгени Велев
• Творчески работилници:
• Бодиарт /рисуване по
тяло / съвместно събитие с
НУПИД „Акад. Д. Узунов“
• Рисуване с къна на тракийски мотиви
• Отпечатъци на тракийски
мотиви
• Занимания за деца с аниматор Анелия
• Концерт на поляната с
участие на състави от НЧ

„Звезда 1918“- с. Хаджидимитрово и мажоретен състав
при ОУ „Мати Болгария“ - Казанлък
• Неделно матине на открито: Джаз концерт с Петър
Салчев – вокал и Armel Dupas
- пиано

през септември

• Представяне на книгата
„Ожадняла река“ с автор: Румен Стоичков
• Представяне на книгата
„Великите европейци“ с автор: Пламен Асенов

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ
ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

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

Резервации за туристически посещения:
тел. 0886 777 681; e-mail: tourism@damascena.net
Резервации ресторант:
тел. 0889277730; e-mail: restaurant@damascena.net
www.damascena.net

