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Купуването и продаването на гласове е престъпление!
Купуването и продаването  
на гласове е престъпление!

Равносметката: 58 заседания и 1184 решения

И ЗАВЪРШИХМЕ НАВРЕМЕ 
ВСИЧКИ ЗАПОЧНАТИ ПРОЕКТИ

 „Казанлък се нареди сред 39-те големи общини – отличници. 
Тези общини се сдобиха с възможността директно да получават средства по европей-
ските програми, без да се конкурират с другите общини. През този мандат получихме 
19 милиона лева общо по програмата за обновяване на градската среда”, подчерта 
председателят на Общинския съвет.

Един от акцентите по вре-
ме на последното за манда-
та заседание на Общинския 
съвет бе отчетът на предсе-
дателя Николай Златанов за 
дейността на местния зако-
нодателен орган през изми-
налите четири години. Зла-
танов даде отлична оценка 
на работата на постоянните 
комисии в Общинския съвет 
за периода, както и на групи-
те общински съветници.

Сред важните взети реше-
ния председателят на Общин-
ския съвет отбеляза няколко. 
За асфалтиране само през 
този мандат Общината е вло-
жила 14 милиона лева собст-
вени средства и 4 милиона и 
400 хиляди от Правителство-
то. Асфалтирани са повече от 
136 улици в града и близо 222 
улици в населените места.

Златанов подчерта, че по-
следната програма, по която 

са работили Об-
щина и Общински съвет е „ 
Обновяване на градската сре-
да” за близо 5 милиона и 500 
хиляди лева, с които е проме-
нен изцяло облика на жк „ Из-
ток”, подменен е изцяло во-
допроводът и канализацията, 
асфалтирано е, направени са 
спортни игрища и градинки.

По националната програма 
за саниране са санирани 19 
жилищни сгради. В момента 
и до края на тази година в об-
щина Казанлък няма да има 
нито една детска градина, 
училище и ясла, които да не 
са санирани.

„В този мандат трябва да 
подчертаем, че Казанлък се 
нареди срез 39-те големи 
общини – отличници. Тези 
общини се сдобиха с възмож-
ността директно да получават 
средства по европейските 
програми, без да се конкури-
рат с другите общини. През 

този мандат получихме 19 
милиона лева общо по про-
грамата за обновяване на 
градската среда”, подчерта 
председателят на Общинския 
съвет.

Като успешно реализиран 
проект той определи и раз-
криването на Техническия 
колеж, в Казанлък, като по-
ясни, че много мандати се е 
работило върху тази тема и 
накрая тя е реализирана ус-
пешно: „ При всички разго-
вори с бизнеса, с бъдещи ин-
веститори, всеки един когато 
започне да слага на канатар 
плюсовете и минусите, ос-
новният плюс е наличието на 
колежа, който ще им осигури 
техническите кадри, от които 
те имат нужда. Появи се и го-
лям италиански инвеститор, 
като първите въпроси бяха 
свързани с кадрите.”

Продължава на стр. 9

ОБЩИНАТА 
КАНДИДАТСТВА 
ПО ПРОГРАМА 
”КУЛТУРНО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, 
НАСЛЕДСТВО И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Решението за канди-
датурата на Общината, с 
насоченост към култура 
и културно наследство, 
като ресурси за местно 
и регионално развитие, 
бе гласувано днес на 
последното за мандата 
заседание на Общински 
съвет – Казанлък.

Към стр. 9

тура, здравеопазване, 
култура, спорт.

В двата ми мандата 
като кмет на Община Ка-
занлък, заедно с екипа на 
общината, разработихме 
270 проекта с външно 
финансиране. От тях 
вече финансирани са над 
170 проекта. Най-голям 
е броят на проектите в 
социалната сфера - близо 
60. В областта на образо-
ванието сме разработили 
33, по-голямата част от 
които вече сме реализира-
ли. Проектите по градска 
среда са 30. Тези в облас-
тта на туризма и окол-
ната среда - съответно 
16 и 19. 

Постигнахме не малко 
през годините, но имаме 
още много работа.

Само с общи усилия 
можем да надграждаме и 

да чертаем нови хори-
зонти!

Казанлък вече е пример 
за развиваща се община, 
в която икономика, граж-
дани и местна власт вър-
вят ръка за ръка.

Нека заедно да посре-
щаме предизвикател-
ствата и да вървим по 
пътя към успеха!

Нека продължим заедно 
да определяме бъдещето 
на Казанлък, защото 
Ти, Аз, Ние работим за 
Казанлък!

С уважение,
Галина Стоянова  

– кандидат за кмет на 
Община Казанлък и водач 

на листата с общински 
съветници от ПП ГЕРБ 

(№43)

Уважаеми
съграждани,

Уважаеми жите-
ли на Община Ка-
занлък,

Обръщам се към 
Вас с цялата от-
говорност на кан-
дидатурата ми за 
кмет на Община 
Казанлък. Уверена 
съм, че заедно мо-
жем да продъл-
жим да развиваме 
нашата прекрасна 
община. Изминаха 
осем години, през 
които инвести-
рахме в образова-
ние, инфраструк-

Още на стр. 3

ПРЕДИЗБОРНИЯТ PR НА 
НАШИТЕ ДЕДИ

Към стр. 5от parnarov.com
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Задава ли се ново ОФ-еСедмицата

Всичко естествено за-
почна от Бузлуджа, къде-
то Корнелия Нинова от-
крито заяви:“Явно е, че 
сами не можем“ и призова 
българите на всенародна 
коалиция срещу ГЕРБ, за-
щото Борисов управлявал 
не благодарение на Всена-
родната Любов, а заради 
Страха, който внушавал на 
Българина.

И така БСП стартира "пре-
форматиране на полити-
ческото пространство" по 
всички фронтове и на всички 
равнища - все едно "позитан-
ци" са спечелили в един ден 
парламентарни и местни из-
бори.

Червената атака по кме-
товете на ГЕРБ стигна до 
най-малкото населено място.

"Всички срещу ГЕРБ" се 
пренасочва към изграждане 
на "местни коалиции".

А акциите са планирани 
така, че да ерозират "инфра-
структурата на ГЕРБ".

Вербуват се наемници 
от клиентелните вериги на 
ГЕРБ, както и отстранени от 
Бойко Борисов високопоста-
вени управленски кадри на 
партията.

Някои от тях са активни 
участници в схемата "Всички 
срещу ГЕРБ", поставяйки се в 
услуга на "новите проекти", 
но държащи връзка с черве-
ните авторитети по места.

Агитират се независими 
кметове, за да се включат в 
кампанията - "След Борисов 
идва ред на ГЕРБ".

"Да овладеем Процеса" е 
мото на каскадата от акции, 
които стартираха още в поне-
делник.

Целта е протестният вот, 
надигнал Вълната на по-
бедата на Румен Радев, да 
се превърне в гражданска 
енергия, която да доведе до 
промяна на вота и за мест-
ната власт.

Идеята на "Позитано" 20 
е предсрочните парламен-
тарни избори да бъдат спе-
челени чрез овладяване на 
политическата инициатива 
по места, за да се уплътни 
"мажоритарния вот".

По време на дебатите по 
бюджета Корнелия Нинова 
ще даде заявка за полити-
ките, които ще следва БСП, 
когато спечели предсрочния 
вот и получи управленски 
мандат.

Междувременно ще се 
градят мостове за бъдещо-
то коалиционно управле-
ние по формулата - "Всички 
без ГЕРБ" върху основата на 
"социално-патриотична ос-
нова", твърди източник от 
"Позитано" 20.

Корнелия Нинова очевид-
но иска да овладее инициа-
тивата в парламента, за да 
не я изпусне до изборите, да 
вкара ГЕРБ в изолация пре-
ди изборите и да подготви 
управленската коалицион-
на формула, доминирана от 
БСП след вота.

В  БСП всичко е ясно ! 
Вярно, че разнообразиха 

репертоара си  и  пуснаха в 
оборот няколко нови думи: 
" страх" , " натиск" и извест-
ното "статукво ", но това си е 
техен партиен пиар.

А за мен специално по са 
ми интересни позициите на 
така наречените " десни“, 
но уви – отговор не получа-
вам…

ВЪЗМОЖНА ЛИ Е 
КОАЛИЦИЯ АНТИ-ГЕРБ

"САМИ НЕ МОЖЕМ"

28 български общини ще 
имат достъп до 14,5 млн. 
лв. за енергийна ефектив-
ност на многофамилни 
жилищни и обществени 
сгради.

Средствата се отпускат от 
Министерството на регио-
налното развитие и благо-
устройството (МРРБ) чрез 
Оперативна програма “Ре-
гиони в растеж” (2014-2020 
г.) по мярката “Енергийна 
ефективност в периферните 
райони-3”. Насоки за кан-
дидатстване по процедурата 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ  са 
публикувани за обществено 
обсъждане, заедно с проекти 
на документи по процедура-
та чрез подбор на проектни 
предложения по Приоритет-

на ос 2 „Подкрепа за енер-
гийна ефективност в опорни 
центрове в периферните ра-
йони“. Проектът на насоки 
за кандидатстване включва 
условията за кандидатства-
не условия за изпълнение на 
проектните предложения.

Основна цел е с инвести-
цията да се повиши енергий-
ната ефективност на общест-
вените сгради и жилищния 
сектор в опорните центрове 
от 4-то ниво, съгласно На-
ционалната концепция за 
пространствено  развитие на 
България за периода 2013-
2025 г.  Това са  градовете: 
Ботевград, Берковица, Бе-
лоградчик, Генерал Тошево, 
Девин, Елхово, Златоград, 
Ивайловград, Крумовград, 
Козлодуй, Карнобат, Мездра, 
Малко Търново, Никопол, 

Нови пазар, Нова Загора, 
Поморие, Попово, Пещера, 
Провадия, Разлог, Сандан-
ски, Свиленград, Самоков, 
Севлиево, Троян, Тутракан, 
Червен бряг.

Процедурата „Енергийна 
ефективност в периферните 
райони-3“ е с индикативен 
общ бюджет от 14,5 млн. лв., 
като окончателният размер 
средствата ще бъде опреде-
лен при публикуване на На-
соките за кандидатстване.

Безвъзмездната финансо-
ва помощ ще се предоставя 
на база подбор на проектни 
предложения, класирани по 
критерии, които отчитат на-
маляването на емисиите на 
СО2, ефективност и целесъ-
образност на инвестицията 
за енергийна ефективност и 
др. Основните дейности са 

насочени към изпълнение 
на мерки за енергийна ефек-
тивност в допустими за фи-
нансиране публични сгради 
на държавната и общинската 
администрация, както и към 
общински сгради от образо-
вателната, културната и со-
циалната инфраструктура и 
в многофамилни жилищни 
сгради.

Общините ще могат да 
кандидатстват с проекти 
към края на годината. Ще 
се финансират мерки за 
повишаване на енергийна 
ефективност на сградите, 
като целта е да се постигне 
60% спестяване на енергия, 
намаляване на разходите за 
отопление, обновяване фа-
садите на сградите и пови-
шаване на срока на експлоа-
тация и др.

Предложения и коментари 
по проектите на документи 
могат да се изпращат в срок 
до 17:30 часа на  18.10.2019 
г. (включително), по офи-
циален път или на следната 
електронна поща: oprd@
mrrb.government.bg, както 
и в модула за електронно 
кандидатстване на инфор-
мационната система ИСУН 
2020:  https://eumis2020.
government.bg, в меню „Про-
цедури за БФП“, под-меню 
„За обществено обсъждане“.

Проектът на Насоки за 
кандидатстване, заедно с 
приложенията към него, са 
публикувани на интернет 
сайта на програмата www.
bgregio.eu, в меню “Опера-
тивна програма Региони в 
растеж 2014-2020”, “Актуал-
ни процедури”, процедура  
BG16RFOP001-2.003 „Енер-
гийна ефективност в пери-
ферните райони-3”, на Един-
ния информационен портал 
на европейските структурни 
и инвестиционни фондове  – 
www.eufunds.bg, както и на 
сайта на МРРБ.

БЪЛГАРСКИ
ГРАДА

ОЩ
Е14,5 МЛН. ЛВ. ЗА САНИРАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ В28

Председателят на ПП 
„Обединени земеделци” 
Петя Ставрева отбеляза,-
че Казанлък е един от гра-
довете в България с бързи 
темпове на растеж. ,,Ние 
от „Обединени земедел-
ци” признаваме усилията 
на кмета Галина Стояно-
ва и искаме Казанлък да 
продължи да се развива 
като град с модерна ин-
фраструктура и евро-
пейска визия, център на 
Розовата долина и водещ 
във фестивалния и култу-
рен туризъм“, подчерта 
Ставрева. 

Кандидатът за кмет на ПП 
ГЕРБ в Казанлък и председа-

ПП "Обединени Земеделци" Важно е за изборите

НИЕ ОТ ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" 
ПРИЗНАВАМЕ УСИЛИЯТА НА ГАЛИНА 
СТОЯНОВА ДА ПРОЕКТИРА БЪДЕЩЕТО 
НА КАЗАНЛЪК ОЩЕ ДНЕС

тел на организацията Галина 
Стоянова и председателят на 
ПП „Обединени земеделци” 
Петя Ставрева подписаха 
споразумение за политическа 
подкрепа на местните избо-
ри, което е продължение на 
подписаното Рамково поли-
тическо споразумение между 
двете формации. Съгласно 
подписаното споразумение 
между двете политически 
формации, ПП „Обединени 
земеделци” подкрепя канди-
датурата на Галина Стояно-
ва за трети мандат кмет на 
Казанлък, както и листата на 
ГЕРБ с кандидати за съветни-
ци в Общинския съвет в града 
на розите.

До 12 октомври е сро-
кът за подаване на заяв-
ления от избирателите, 
които предпочитат да 
гласуват по настоящ ад-
рес

Ако не живеете на ад-
реса си по лична карта и 
сте регистрирали настоящ 
преди 26.04.2019, може да 
поискате вписване в изби-

рателния списък по настоящ 
адрес до 12.10.2019.

Искането е писмено, по 
образец, или електронно, 
през сайта на съответна-
та община. Общинската 
администрация заличава 
заявилите избиратели от 
списъка по постоянен адрес 
и ги вписва в списъка по на-
стоящ адрес, разясняват от 

Централната избирателна 
комисия.

Препоръчваме навреме да 
проверите дали сте вписа-
ни в избирателен списък за 
вашата избирателна секция, 
заявиха от комисията.

Това може да направите 
по един от следните три на-
чина:

– Влизате на grao.bg/
elections,

– изпращате SMS с ЕГН на 

18429 срещу 25 стотинки 
без ДДС

– обаждате се безплатно 
на 0800 1 47 26

Ако откриете, че не фигу-
рирате в списъка, или уста-
новите някаква неточност, 
може да поискате корекция 
от общината с подаване на 
заявление до 19.10.2019. 
Кметът разглежда искането 
и обявява публично реше-
нието си в срок от 2 дни.

НАПОМНЯМЕ НА 
ИЗБИРАТЕЛИТЕ, 
КОИТОПРЕДПОЧИТАТ 
ДА ГЛАСУВАТ ПО 
НАСТОЯЩ АДРЕС

Избиратели с трай-
ни увреждания, които 
желаят да гласуват с 
подвижна избирателна 
кутия, трябва да пода-
дат писмено заявление, 
придружено с копие 
на документ от ТЕЛК/
НЕЛК, но не по късно 
от 12 октомври 2019 г., 
напомнят ни от ОИК – 
Казанлък.

12 октомври е краен 
срок и за подаване на за-

явление за вписване в изби-
рателния списък по насто-
ящ адрес.

Избиратели, чиито посто-
янен и настоящ адрес са в 
различни населени места, 
могат да поискат писмено 
да бъдат вписани в избира-
телния списък по настоящ 
адрес, не по-късно от 12 ок-
томври 2019 г.

До 19 октомври пък могат 
да бъдат отстранявани не-
пълноти и грешки в избира-
телните списъци, извършва 
се след подаване на писме-
но заявление.

Заявленията за гр. Казан-
лък се подават в дирекция 
ГРАО, бул. „Ал. Батенберг“ 
4, а за населените места – в 
кметствата.

Гражданите могат да про-
верят своите данни в изби-
рателните списъци, където 
са обявени или на интер-
нет страницата на община 
Казанлък www.kazanlak.bg, 
рубрика „Избори за общин-
ски съветници и кметове 
2019”, както и да се инфор-
мират за номера на избира-
телната си секция и място 
на гласуване.

86 са избирателните сек-
ции, в които ще гласуваме 
на изборите за кмет на Об-
щина Казанлък, общински 
съветници и кметове на 
населени места на 27 ок-
томври. С 087 вероятно ще 
бъде разкрита още една – в 
МБАЛ „Д-р Стамболски“ 
Казанлък, не по-късно от 
48 часа преди изборния 
ден, при наличие на не 
по-малко от 10 избирате-
ли. Избирателите с трайни 
увреждания ще гласуват с 
подвижна избирателна ку-
тия 088.

12 ОКТОМВРИ Е ПОСЛЕДНАТА ДАТА
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОДВИЖНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ



Инфраструктура
За изминалите два ман-

дата асфалтирахме над 640 
000 кв.м. площ на терито-
рията на община Казанлък. 
От тях 140 улици са в града 
и 210 са улиците в населе-
ните места на общината.

Култура и туризъм
Създадохме Организа-

ция за управление на  ту-
ристически район „Доли-
ната на розите“ с център 
Казанлък. „Долината на 
розите“ е 6-ият регистри-
ран туристически район 
в страната, който разра-
ботва за туристите про-
дукти и услуги в сферата 
на здравния и културен 
туризъм: Балнео, СПА и 
уелнес, културно-позна-
вателен и фестивален 
туризъм, приключенски 
и екотуризъм, планински 
пешеходен и рекреативен 
туризъм, винен туризъм;

Реконструирахме редица 
тротоари и междублокови 
пространства. Изградихме 
и подменихме над 44 000 
кв.м. тротоарни настилки, 
основно със средства от 
общинския и държавния 
бюджети.

Казанлък вече има нови 8 
паркинга, 5 кръгови кръсто-
вища, 4 светофарни уредби 
и др. Следвахме и ще про-
дължим последователната 
си политика да асфалтира-
ме улици, на които вече са 
положени останалите кому-
никации, в т.ч. ВиК.

• Построихме Музей на 
розата в парк „Розари-
ум“;

• Реставрирахме, кон-
сервирахме и социализи-
рахме тракийските моги-
ли: Хелвеция, Шушманец, 
Грифони; 

• През 2019 г. се прове-
де 116-ият ФЕСТИВАЛ НА 
РОЗАТА, разпознаваем в 
целия свят;

• Организирахме пър-
вото Изложение на пар-
фюми и продукти от ете-
рични масла;

• Отбелязахме 100  го-
дини лютиерство в Ка-
занлък;

• Община Казанлък по-
лучи годишната награда 
на „Дестинация Бълга-
рия“ за популяризиране 
на туризма в България в 
категорията „Фестивален 
туризъм“;

• Кметът на община 
Казанлък бе отличена в 
конкурса „Кмет на годи-
ната за мандат 2015-2019 
в категорията „Туризъм, 
култура, фестивали и тра-
диции“.

ТИ, АЗ, НИЕ  
РАБОТИМ  
ЗА КАЗАНЛЪК!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО 
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Градска среда
• жк „Изток“
  обновяване на меж-

дублоковите пространства в 
зоните на блокове № 19, 20, 
21, 22, 23 и 26, както и в об-
сега на бл. 60, 51, 52, 53 и 46 
с алеи, озеленяване и поста-
вяне на детски съоръжения; 

  изградихме детски и 
спортни площадки; 

    реконструкция на 4 ули- 
ци с прилежащите тротоари 
- ул. „Капитан Петко Войво-
да“, ул. „Сент Ерблен“, ул. 
„Верия“ и ул. „Кремона“.

• Кв. „Васил Левски“
   обновяване на меж-

дублокови пространства в 
зоните на блокове № 8, 9, 
10, 11 и 12; 

       полагане на асфалтови 
настилки; 

       асфалтиране на алеи в 
междублоковото простран-
ство на бл. 24, 25, 28, 29, 30.

• Саниране на жилищ-
ни сгради

Социални услуги:

За осем години раз-
крихме 13 социални ус-
луги в помощ на нуждае-
щите се казанлъчани. Сред 
тях са: 

• Дневен център за пъл-
нолетни лица с уврежда-
ния

• Център за социална ре-
хабилитация и интеграция

• Център за обществена 
подкрепа, капацитет 80 
места

• Център за настаняване 
от семеен тип за деца без 
увреждания

• два Центъра за настаня-
ване от семеен тип за деца/
младежи с увреждания

• Защитено жилище за 
лица с умствена изостана-
лост и приемна грижа. 

И ТОВА ПОСТИГНАХМЕ ЗАЕДНО: 

Предстои разкриването 
на нов Дневен център за 
подкрепа на деца с тежки 
множествени увреждания и 
техните семейства, капаци-
тет 30-дневна и 60 консул-
тативна грижа и нов Дне-
вен център за подкрепа на 
лица с различни форми на 
деменция и техните семей-
ства, капацитет 40-дневна 
и консултативна грижа. 



Брой 334 Петък, 4 октомври 2019 г.
Историята на Средногорово

продължава от бр. 31

В носията на население-
то нямало нищо особено. 
Жените носят пола, блуза 
и престилка, а мъжете по-
тури, аба и пояс.

Зиме и лете няма голяма 
разлика, освен в материята, 
но се забелязва промяна в 
облеклото с тенденция към 
по-напредналите и по-близ-
ките до града села. Разликата 
между неженените и женени 
е тази, че неженените са мал-
ко по-взискателни в носията 
си, а при жените, омъжените 
носят по-тъмни цветни дре-
хи. В семейството все още 
владеел патриархалният ред, 
но и жената домакиня е рав-
ноправна с мъжа по семейни 
или домакински въпроси. Не 
се изключват случаите, къде-
то мъжа да е тиранин или пък 
„Да пее квачка, а не петел”. 
Обичта към децата е безгра-
нична.

На гурбет не се ходело. 
Чужда земя за обработване не 
се намира, защото всеки раз-
полага с малко пространство 
и сам го обработва. Чифлик-
чийство не е имало. Развъж-
дал се едър рогат добитък, 
повече за работа. Дребния 
добитък е бил около 4700 гла-
ви и прекарва повече време 
в полето. Само овцете през 
зимата, когато падне сняг, се 
докарват в селото.     

Каква е обществено поли-
тическата ситуация в първа-
та половина на миналия век, 
която дава своето отражение 
и в Средногорово. През този 
период към 10-15 партии до-
минират във властта, някои 
повече, други по-малко. Фак-
тор разбира се е и царската 
институция. То трябва да си 
професор по история, за да 

се ориентираш в многоброй-
ните партии...сливания...от-
цепвания... коалиции и т.н. 
Международната ситуацията 
и тази в страната в страна-
та естествено се преплита с 
личните съдби на хората и в 
случая и с живота на хората 
в нашето село. Балканската, 
Междусъюзническата, Пър-
вата световна война са обез-
людили селото от активно 
мъжко население в голяма 
степен. По фронтовете са мо-
билизирани много мъже. Же-
ните и възрастните, които са 
останали в село се занимават 
изцяло с непосилна полска 
и домашна работа. Особено 
в края на Първата световна 
война положението става не-
поносимо. Сурови и работли-
ви са били местните хора, но 
на половината от тях брашно-
то свършвало по Нова година, 
даже и преди нея. Няма хляб. 
Солта и газта свършват. Сиро-
машията, гладът и непрекъс-
натите съобщения за заги-
налите от фронта, озлобяват 
и отчайват хората. Жените, 
получили зловещото черно 
известие изпадат в ужас.

Средногорово има своите 
истински герои, дали жи-
вота си за постигане на на-
ционалните идеали. Това са 
82-а средногорци и в тяхна 
чест през 30 – те години на 
миналия век е изграден ве-
ликолепен паметник, като 
за неговото реновиране и 
осветление са отделени не-
обходимите средства от Об-
щина Казанлък. Подвигът и 
саможертвата на тези хора не 
е забравен и всяка година на 
Националния празник 3-ти 
март, селото се събира да по-
чете паметта им.

На хората в страната им 
писва да воюват и да се 
обезличават и обезмислят 
победите на фронтовете от 
неудачните решение на поли-
тиците по върховете по това 
време. Следват национални-
те катастрофи...След населе-
нието се проправят идеите 
на възникналата социалде-
мокрация. Нейни привърже-
ници има и в нашето село. 
Самата социалдемокрация 
с идеите си за по-добър жи-
вот печели влияние, но това 
става непосредствено след 
войните. В селото е имало 
естествено привърженици на 
най-различни партии. Знае 
се, че най-често кметовете са 
били земеделци, широки со-
циалисти или от демократи-
ческия сговор. По инициати-
ва на младежа Стойно Гяуров 
през 1920 г. в селото се създа-
ва организация на Българска 
социалдемократическа пар-
тия - тесни социалисти, която 
преди това – през май 1919 г. 
се преименува на БКП /тесни 
социалисти/, възприемайки 
примера на болшевишката 
партия в Русия за перма-
нентна въоръжена борба и 
установяване на работниче-
ско-селско правителство. До 
1923 г. БКП т. с. израства като 
сериозна политическа сила. 
На няколко последователни 
изборни кампании печели 
най-много гласове след БЗНС.

Под натиска на Коминтер-
на и на радикално настроени 
леви партийни организации, 
в началото на август 1923 г. 

ЦК на БКП взема решение за 
организиране на възстание 
против режима на Алексан-
дър Цанков, като се потърси 
съдействието на БЗНС. Геор-
ги Димитров и завърналият 
се в България Васил Коларов 
застават начело на Септем-
врийското въстание или бунт 
както го наричат някои.

Земеделската дружба в 
селото по това време 1921-
1923 г. се оглавява от Ганчо 
Йовков. Същата е създадена 
през 1910 г., с първи предсе-
дател Христо Велеолов, който 
остава такъв до 1917 г. През 
този период се преминава 
към едно взаимодействие на 
комунисти и земеделци, като 
отговор на преследванията на 
превратаджиите от 9-ти юни.

Военната организация на 
въстанието в казанлъшкия 
край, както в почти цялата 
страна е недостатъчна и не-
добре координирана. Нямало 
е и достатъчна масовост.   

Превзета е общината в 
Средногорово на 20 –и сеп-
тември, на 21-и и в съседните 
села за няколко дни. Просто 
няма как въстаниците да се 
справят с редовната войска 
обстрелвала селото. Въстана-
лите са си мислели, че вой-
ската от самосебе си ще пре-
мине на тяхна страна, което 
не се случва  никъде. Хората 
от селото са изкарани на „Бо-
залъка”. Местните въстани-
ци-около 80 души са залове-
ни, измъчвани и бити. Седем 
от тях са предадени на съд.

На 21 септеври, когато са 
станали събитията в Сред-
ногорово, секретар бирника 
–Кайзера, забелязва трима 
от бунтовниците, които са за-
легнали близо до общината. 
Изпраща кехаята Иван Кира-
джолов да им вземе оръжи-
ята. Когато се приближава и 
посяга към пушката на Пеньо 
Стоянов последва фаталния  
изстрел.

След 8 месечен затвор в 
джамията, през май 1924 г. 
всички възстаници са били 
амнистирани, с изключение 
на Пеньо Стоянов Козарев, 
осъден на доживотен затвор. 
През 1927 г. същият избягва 
от затвора и емигрира в СССР. 
През 1937 г. е арестуван по 
време на култа на личността. 
По-късно реабилитиран, 
участва в Отечествената вой-
на по време, на която загива. 
Месец преди амнистията, 
през април 1924 г. Комунис-
тическата партия е забране-
на.

През 1923 г. в нелегалност 
минава и земеделската друж-
ба. През 1930 г. дружбата 
отново възстановява своята 
дейност с председател Димо 
Попкин и секретар Недел-
чо Проданов. В борбата за 
по-справедлив живот участва 
и заслужилия деятел на кул-
турата, член на земеделската 
дружба - Паун Генов, който е 
бил гост на предишното  го-
лямо честване и на първия 
землячески събор през 1983 
г., вероятно заедно със сина 
си Севдалин Генов.

Септемврийското въста-
ние от 1923 г. е наложено от-
вън. Срещу него се обявява 
и Димитър Благоев -Дядото, 
основоположникът на со-
циалистическото движение 

в България, въпреки че през 
това време е бил сериозно 
болен. Той преценява трезво, 
че в онзи исторически мо-
мент въстанието е обречено 
на провал. За него то е една 
безразсъдна авантюра, от 
която последиците ще бъдат 
трагични. И наистина според 
различни данни се съобща-
ват за 800 загинали, според 
по-меродавни данни на ака-
демик Георги Марков те са 
към 5 хиляди, а според при-
вържениците на комунисти-
ческата идея 20 хиляди.

Властта естествено научава 
за подготвяния метеж и пред-
варително ....още на 12 сеп-
тември арестува към 1000-
2000 активисти... Затова и на 
места някои хора се вдигат 
преждевременно и в края на 
краищата неуспешно. По това 
време военен министър е бил 
казанлъчанинът, генералът 
от пехотата Иван Вълков, за-
клеймяван като народен враг 
потопил страната си в стра-
дания след въстанието и след 
атентата през април 1924 г. в 
столичаната църква „Св.Не-
деля”. Може би най-големия 
атентат в световната история 
след 11 септември 2001 г в 
Световния търговски център. 
Тогава военната организация 
на БКП избива над 250 човека 
между тях не само висши во-
енни, но и  жени деца и въз-
растни, 500 са ранените. Като 
целта  им е била не само царя 
и правителството за отмъще-
ние, но и пак да се предизви-
ка ново въстание.

Всъщност генерал Вълков 
е един пословично скромен 
офицер, един от най-добри-
те и талантливи офицери и 
ръководители, далновиден 
държавник, който през 1946 
г. е арестуван, интерниран, 
а животът му завършва през 
1962 г. в Старозагорския за-
твор. Именно той премества 
военната фабрика от София в 
Казанлък и слага началото на 
сегашния „Арсенал”.

Септемврийското въстание 
не постига целите си, поста-
вени му от БКП. 

Честните членове на кому-
нистическата партия са тръг-
нали на бой с дълбоката вяра 
в правотата на идеите, които 
изповядват и  в непогреши-
мостта на ръководителите, 
които ги водят....Същите тези 
ръководители са се намирали 
в северозападна България... 
близо до Сърбия, за да се из-
мъкнат по-лесно след неус-
пеха на въстанието и оттам в 
Съветска Русия, откъдето са 
били изпратени.

КОГАТО ВЯРАТА И РОДОЛЮБИЕТО 
СЕ СЛЕЯТ В ЕДНО

По думите на генерал Въл-
ков: „По-трезвите комунисти 
и дружбаши ще разберат, че 
техните водачи ги поведоха 
по много криви пътища, точ-
но обратно на тези, по които 
би могъл да следва комуни-
зъм. Крайностите не са могли 
да намерят приложение в че-
ловеческите общества”.

По брой на арестувани 
Средногорово е второ след 
Мъглиж. Паметта от тези 
събития дава израз в изгра-
дения паметник-чешма в 
центъра на селото, която е 
подновена миналата година 
с доброволни дарения и труд, 
както и с помощта на мест-
ното кметство, като тук няма 
никакви политически страс-
ти, а уважение към миналото 
на селото, такова каквото е 
било.

На 24 юни 1941 г., два дни 
след нападението на Гер-
мания над Съветския съюз 
Българската работническа 
партия обявява курс на въ-
оръжена борба. Оглавява 
дейността на терористичните 
бойни групи и партизанското 
движение в България. Участва 
в организирането на Отечес-
твения фронт, който е за из-
лизане от тристранния пакт.    

През 1941 г. в Средногоро-
во е била разположена жан-
дармерийска част, в района е 
имало партизани от бригада 
Христо Ботев. 50 хил. лева се е 
давало за партизанска глава, 
а заловените са подлагани на 
жестоки и нечовешки мъче-
ния. От селото ни е имало по-
литзатворници, помагачи на 
партизаните, които по-късно 
се явяват като активни борци 
против фашизма и капитали-
зма. 

На 9 септември 1944 г. во-
енни части и партизански 
отряди извършват преврат 
и е създадено правителство 
на отечествения фронт. По-
степенно властта преминава 
изцяло в ръцете на Българска 
Работническа Партия /кому-
нисти/, ликвидирана е опо-
зицията в лицето най-вече на 
земеделците на Н.Петков, со-
циалдемократите на Кръстьо 
Пастухов, Атанас Москов и 
Дертлиев. И всичко това ста-
ва под диктовката на Москва 
и Г.Димитров. Близо 30 хил. 
са избититие през периода 
1944 г.-1954. За някои е има-
ло т. н. народен съд с над 2000 
смъртни присъди, за други 
не...Просто са избити и то го-
ляма част от елита на нацията 
и интелигенцията...

След 9 ти септември 1944 
г. след масовия митинг в Ка-

занлък се установява отечес-
твенофронтовско власт и в 
Средногорово. Стойно Гяуров 
става организационен секре-
тар на Околийския комитет 
на РеМС.

В село пристига Петко 
Влаев и учредява партийна 
организация със секретар 
Миньо Славов Рачев, като до 
края на 1944 г. нараства на 
100 души. На 15 септември 
1944 г. се учредява и ремсова 
организация, която по-късно 
през годините се саморазпус-
ка, тъй като мнозинството от 
младежите започват да учат и 
работят в Казанлък.

И така господари по мес-
та, предприятия, села и уч-
реждения стават първичните 
партийни организации.  Под 
непосредственото ръковод-
ство на първичната партий-
на организация в селото са 
извършени редица благоу-
стройствени мероприятия, 
като някои вече споменахме 
по-горе в доклада.

Първата крушка в Средно-
горово светва на 31 декември 
1949г., а тържествено чества-
не на на електрификация-
та става на 21 януари  1950 
г. Сега селото е осветено и 
представлява впечатляваща 
гледка през нощта, постепен-
но улични лампи се слагат и 
в най-затънтените места, за 
разлика от времето, когато е 
светела само една лампа пред 
общината. 

Къде доброволно, къде на-
сила, въпреки съпротивата 
на много места в България, 
тук ТКЗС е изградено и уч-
редено на  6 февруари 1958 
г.     Климатичните условия в 
района подпомагат получа-
ването на качествен фасул, 
а почвените - на картофи 
и рози. Освен отглеждане-
то на традиционните кул-
тури се включват и някои 
нови-например лавандула, 
мента, тютюн, царевица за 
силаж на животните. В коо-
ператива са се включили 337 
домакинства с 962 члена. 
Кооперацията имала 10 886 
дка внесена земя, 6 коня, 
393 броя едър рогат доби-
тък, 615 овце, наличния си 
инвентар, семена и фураж са 
внесли. За хората ,които са 
работили в ТКЗС, то е било 
техния поминък, оборите 
са били пълни с животни, а 
земята се е обработвала и се 
получавала добра продук-
ция. Разбира се труда е бил 
непривлекателен, работело 
се е за стотинки трудоден и 
после хората остават с ни-
ски пенсии.
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 И още нещо за Хамелеоните в Политиката

Днес и Вчера

Общински избори в 
София (1920 - 1930 г.)

И отново е есен.
И отново предизборни 

страсти бълбукат... И за кой 
ли пореден път, мераклий се 
гмуркат... Някои от тях ще по-
тънат, някои ще останат и ще 
изплуват, но защо ли ...?

И явно моделът със светло-
то бъдеще, което аха-аха да 
стигнем, все още е в много 
добра кондиция за немал-
ка част от избирателите над 
60-те години, които дори и 
когато са омерзени от преми-
налите като тайфун през дър-
жавата ни майстори на чуде-
са, продължават да вярват, че 
ако не този път, то следващия 
наистина ще уцелят правил-
ното чудо.

Но явно това не е от вчера.

Ето на какъв текст попад-
нах, докато се ровех из стари-
те книги, за да видя какво са 
правили по време на избори 
нашите деди, построили съ-
временна България.

Препоручения за бъдеща 
деятелност към онези мерак-
лии-поданици на княжество-
то, които веч са кандисали 
или все още се назландисват 
да се надпреварват за кмето-
ве и общинари.

1. Откъм Финансиалност.
Лицето-поданик требва да 

бъде задължително финан-
сиално състоятелен. Туй ще 
рече, че отнапреж требва да 
е струпал и заделил парици, 
имот и добитък, та га седне на 
кметский или чиновнический 
стол, да не посегва скрито и 
тайно в общинската хазна, 
орезилявайки по тоз начин 
себе си, челядта си, родата 
и достлука си (приятелите) 
пред гражданството и своите 
душмани.

2. Откъм Външен изглед.
Кога се възправя пред лю-

дете, лицето-поданик требва 

Fairplay

Въведение
Този Етичен кодекс е при-

ет от политическите партии, 
движения и инициативни ко-
митети и подкрепен от орга-
низации с нестопанска цел и 
медии, техните ръководства 
и управленски звена и ще 
се прилага на национално и 
местно ниво при провеждане-
то на предизборни кампании 
за избор на Президент. Той 
съдържа стандарти, които са 
необходими за подпомагане 
и насърчаване на етичното 
поведение и норми, в съот-
ветствие с ангажиментите на 
Република България по меж-
дународни документи и на-
ционалното законодателство.

Предмет и цел
Във всяка демократична 

държава, отличаваща се с 
принципите на откритост и 
прозрачност е от съществено 
значение установяването на 
правила за етично поведение 
на политическите партии, 
техните ръководства и упра-
вленски звена, политическите 
структури на национално и 
местно ниво, организациите 
и движения с политическа 
цел; правила, основани на 
концепцията за равнопоста-
веност без дискриминация, 
които да насърчат и повишат 
доверието на обществото в 
политическата и управленска 
система на Република Бълга-
рия.

Целта на Етичния кодекс е 
да затвърди демократичните 
ценности на политическия 
плурализъм, върховенството 
на закона и човешките права, 
чрез спазване и прилагане на 
нормите на етично поведение 
и коректно публично говоре-
не, изключващо език на ом-
разата и водене на публични 
кампании при провеждане 
на свободни и демократич-
ни избори на национално и 
местно ниво в Република Бъл-
гария, спазващи общоприета-
та етика и изискванията за 
ненакърняване на човешките 
права и свободи и човешкото 
достойнство.

Водещи принципи
Основен принцип на Етич-

ния кодекс е доброволността. 
Всички норми и правила ще 
се спазват от политическите 
партии, техните ръководства и 
управленски звена, политиче-
ски те структури на национал-
но и местно ниво, организаци-
ите и движения с политическа 
цел, като подкрепилите го 
обявяват публично, че прием-
ат и съгласяват с изложеното 
в него.

Спазването и прилагане-
то на следните принципи в 
публичното говорене преди, 
по време и след предизборни 
кампании и дебати са ключови 
за провеждането на демокра-
тични и честни избори:

• Добра воля
• Прозрачност
• Отговорност
• Спазване на обществения 

ред
• Почтеност към всички 

участници в изборния про-
цес партии, гласоподаватели, 
медии, неправителствени 
организации и други предста-
вители на българската общест-
веност

• Недопускане на конфликт 
на интереси

• Принос към атмосфера на 
уважение по време на предиз-
борната кампания, изборният 
ден, времето за преброявания 
и следизборния период

• Недопускане на дискрими-
нация/Спазване на основните 
човешки права и свободи

• Уважение/респект към сво-
бодата на словото и медиите

• Недопускане на използва-
не на език на омразата

• Свободен достъп до ин-
формация за изборния процес 
за всички гласоподаватели и 
заинтересовани страни

• Избягване на злоупотреба 
с власт, привилегия или влия-
ние

• Неприлагане на принуди-
телни стимули за гласоподава-
тели да гласуват за или против 
определен кандидат

• Непредлагане на парични 
или други видове за гласопо-
даватели да гласуват за или 
против определен кандидат

В основата на настоящия 
кодекс са гражданите и тях-
ното равноправно третиране, 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВНИ 
КОМИТЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

не дискриминацията и избяг-
ване на речта на омразата при 
провеждане на предизборни 
кампании. Проявата на етична 
последователност и почтеност 
допринася за повишаване на 
общественото доверие към про-
вежданите кампании и резул-
тати от изборните кампании в 
деня на вота.

Правна и 
институционална рамка

Подкрепилите настоящия 
кодекс се ангажират със спаз-
ването на изискванията и стан-
дартите, установени в:

• Международен пакт за 
граждански и политически 
права (ICCPR) (1966)

• Общ коментар 25: Право на 
участие в обществените дела, 
право на глас и правото на ра-
вен достъп до обществени ус-
луги (чл. 25) (1996)

• Международна конвенция 
за премахване на расовата дис-
криминация (ICERD) (1966)

• Конвенция за премахване 
на всички форми на дискрими-
нация срещу жените (CEDAW) 
(1979 г.)

• Обща препоръка 23 относ-
но политическия и обществе-
ния живот (1997 г.)

• Конвенция за политиче-
ските права на жените (CPRW) 
(1952)

• Конвенция за правата на 
хората с увреждания (CRPD) 
(2006 г.)

• Общото събрание на ООН, 
Резолюция A/RES/46/137 (1991) 
- Повишаване на ефективност-
та на изборите чрез периодич-
ни и честни избори

• Общото събрание на ООН, 
Резолюция A/RES/55/96 (2001) 
- Насърчаване и укрепване на 
демокрацията

• Общото събрание на ООН, 
Резолюция A/RES/56/154 (2002) 
- Спазването на принципите на 
националния суверенитет и не-
намеса във вътрешните работи 
на държавите-членки в избор-
ните процеси, като важен еле-
мент за насърчаване и защита 
правата на човека

• Конвенция за защита на 
правата на човека и основните 
свободи (ЕКПЧ) (1950 г.)

• Първи протокол към Кон-
венцията за защита правата на 
човека и основните Свободи 
(ЕКПЧ - Р1) (1952)

• Рамкова конвенция за за-
щита на националните мал-
цинства, (FCPNM) (1995)

• Препоръка относно избира-
телните, гражданските и соци-
алните права на затворниците 
(1962)

• Препоръка относно мерки-
те за медийното отразяване на 
избирателни кампании (1999)

• Документ от срещата в Ко-
пенхаген на Конференцията по 
човешко измерение на ОССЕ 
(1990)

• Парижката харта за нова 
Европа (1990)

• Хартата на основните права 
на Европейския съюз (2000)

Общи очаквания от 
Етичния кодекс

Носенето на индивидуална 
отговорност, честното и почте-
но публично поведение, избяг-
ването реч на омразата и рав-
ноправното третиране на всеки 
гражданин на Република Бъл-
гария, ще даде възможност за 
извеждането на личен пример, 
който утвърждава ценностите 
на демократичните общества в 
Европа. Неспазването на прин-
ципите на Кодекса ще урони 
репутацията на политически 
ангажираните лица чрез пуб-
лично оповестяване на деяние-
то посредством електронните 
и печатни медии в страната за 
проявите на неетично поведе-
ние в ущърб на гражданстве-
ността и демократичността в 
българското общество.

Наблюдение на 
прилагането на кодекса

За наблюдението на прила-
гането на кодекса ще бъде ор-
ганизиран комитет, който ще 
функционира като форум за 
обсъждане на въпроси от общ 
интерес по време на предиз-
борната кампания. Комитетът 
се състои от

- Представители на полити-
ческите партии

- Представители на граждан-
ското общество

- Централна избирателна ко-
мисия

гр. София
Октомври 2016 г.

А КОГАТО НАШИТЕ ДЕДИ НЯМАХА 
НУЖДА ОТ PR

да се напрегва с цел сдоби-
ване на достолепен вид и да 
придава на ликът си ведро и 
благо изражение. Одежди-
те му следва да са в опрятно 
състояние, взорът бистър, 
чомбазът вчесан, а мустаките 
неразчорлени. От само себе 
си се подразбира за каяфетът 
(тоалета), тъй щото кошуля-
та да е прана и добре под-
гащена, поясът пристегнат, 
беневреците закопчани и 
опети, а горната дреха –из-
четкана и нелекьосана. Ще е 
добре, ако не личат кръпки 
тук таме, а ако ги нема хич – 
още по-добре.

Кога се падне да посетува 
сборища, вечеринки, град-
ското театро, а също по праз-
ници и на черкуване, лицето 
да е облечено и натъкмено в 
най-новий си кат дрехи и обя-
зателно с лъснати чизми.

Кога лятос е много жежко 
и лицето се запотува бая, не 
вреди по начесто да си мий 
табаните, чаталът, под миш-
ците, ушите и вратът, та кога 
се доближава до съмишлени-
ци и симпатизанти, да не го 
позаобикалят от далеч и да си 
затъкват носът по причина на 
изригваната воня.

Кога се удаде лицето да е 
покането от по-преди на по-
пийване и поядване заедно с 
други хора или съпартизанти, 
да не се наядва отнапреж с 
чесън и други таквиз дъхави 
откъм зловония зелении или 
престоял и залоен овчи джи-
герец. Да седи благопристой-
но на посоченото му место 
сред дружината, да не гръмо-
гласничи, да не размахва без-
причинно членовете си наго-
ре-надолу, да не пръхти, да не 
се дръгне и оригва, сумти и 
попръдва. По тоз начин няма 
да се погнусяват от него и да 
го имат за по-долен и нефе-
лен, а тъкмо напротив.

3. Откъм Фамилия.
Добре е лицето-поданик 

да е оженето, да има мила и 
свестна булка, послушна и 
любвеобилна челяд, и доб-
рейши майка и баща, та кога 

Препоручения за 
бъдеща деятелност 
към онези мераклии 
- поданици на 
княжеството, които 
веч са кандисали 
или все още се 
назландисват да се 
надпреварват за 
кметове и общинари.

фамилията излезне по праз-
ник из чаршията или в чер-
ковата, всячески да внушава 
почтителност, идеалност и 
умиление. Ако се появи нео-
жидан зор по некой начин да 
въдворява ред и послушание, 
да не устройва тутакси сеир 
на зяпачите, градските ки-
бици и безделниците, а чак 
у дома си, после произшест-
вието да гълчи и побийва не-
покорните деца и жена си на 
скрито, зад дуваря или перде-
лъка.

4. Откъм Ред и 
Почитание.

Лицето-поданик да при-
знава, уважава и почитува 
върховенството на законът, 
по-горните чинове и князът. 
Ако се случи да бъде избран за 
кмет или общинар, всячески 
да подпомага деятелността 
на приставът и стражарите, с 
цел сдобиване на почтеното 
гражданство, търговците и 
еснафа с най-големо спокой-
ствие и рахат.

Да се явява немедлено де-
нем или по нощята при зов 
за помощ срещу напаст от 
чапкъни, нехранимайковци 
и шашкъни. Същите тези, що 
причиняват със своите зло-
деяния, безчинства или йер-
хонски пиенски вой всекакви 
беди или душевно неразполо-
жение на почтените люде, да 
се озаптяват овреме.

По подир озаптените син-
ковци-човеконенавистници 
да бъдат запирани в кауша, 
а при повторно провинение, 
потретяване, почетвъртя-
ване и пр. да бъдат доволно 
понабийвани, че и обилно 
понабъхтявани за назидание 
от некой по-снажен и налят 
стражар, но само по дебелите 
меса, пищялите и кунките, а 
не по главата – по причина 
придобиване на безпамет-
ност или улавост.

5. Откъм 
Образователност.

Лицето-поданик да е без-
съмнително грамотно, да 
владей краснописа задово-

лително, да чете бързо на ум, 
без да блещи очи и явно да 
шава с бърни, а най-подир 
да владей удовлетворително 
прости сметки, таблица за 
умножение и други аритме-
тически мурафети.

Твърде добре ще е ако умее 
да изразява словесно мислите 
си гладко, ясно, без запъване, 
мънкане, безпричинно по-
кашлюване и други телесни 
звуци, като през целото това 
време ликът му возприема 
братолюбив, возвишено-ла-
скав и одухотворен образ. 
Ако прави ката дневно таквиз 
упражнения у дома си пред 
огледалото, лицето-поданик 
неминуемо ще се изпедепца 
до подобие на Цицерона.

Кога пристигне в градът 
или селото по-горен и по-на-
четен партиен началник, 
подначалник или друг откро-
ителен заповедник, лицето да 
слуша осторожно и записва 
в тефтеря препоруките му. 
Да си туря любезна гримаса 
даже кога гостенинът гълчи, 
попържа и излива ядът си за 
разни неудачия, серсемлък, 
слабоумни деятелности и ди-
вотии, сътворени от местната 
партийна дружина и нейните 
баш-сайбии. Така лицето ще 
изпъкне със своята старател-
ност, прилежност и всеотда-
деност към делото.

6. И като Окончание.
Ако, прочитайки осторож-

но 2-3 пъти тез препоруки, 
лицето-поданик съблюдава 
точ в точ или се доближа-
ва съвсем до горните реко-
мендации, с Божия помощ 
и повече късмет може да се 
надева на успех. Пък сетне…
ако работи с пламенност, хъс 
и жар на ползу роду, кога му 
свърши мандатността, ще да 
може честит и с високо из-
дигната глава да мине из чар-
шията, па достовете, еснафа и 
другите първенци да му сва-
лят капа, да му казват "Спо-
лай ти" и "Аферим", та даже да 
му цалуват десницата и да го 
попримолват да кандише за 
повторка на мандатът!

Подарявам / макар и виртуално/ книгата "Каквото и да ви 
кажа-не ми вярвайте", на настоящия кандидат за съветник 
от БСП и бивш депутат от ГЕРБ - Емил Караниколов!

Разказвач на визуални истории · 30 септември в 19:19 ч.
Иван Велчев
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Разни:

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

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

Малки обяви
Продава:

Купува:

Под наем:

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

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

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

1.0888787514 - Двустаен 65кв.м. ново строителство 
”Център” среден етаж, след цялостен ремонт , лукс , 
обзаведен - 75 000лв.
2.0899178887 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Ши-
рок Център” около ”Парк Розариум” таван+мазе , га-
раж - 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. из-
годно!
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, двор-
но 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 ”Ши-
рок 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.”Ва-
сил 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. 

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

1.0899178887 ДВУСТАЕН 78кв.м. ЦЕНТЪР , с кух-
ненско 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.

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

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 ла-
минат, 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 ета-
жа, 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 обзавежда-
не (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”)
38.0888783037 Продава се тристаен апартамент, за ос-
новен ремонт, в ж.к.Изток, ет.4, бл.40, цена: 42 000лв.

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

КАНТОРАТА СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОКУПКА НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С БАНКОВ КРЕДИТ

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
ОКОЛНОСТИТЕ НА КАЗАНЛЪК С 

ПРЕДИМСТВО СА ЗЕМИ В МЕСТНОСТИТЕ 
КАЙЛЪКА И КАЙНАРДЖА

ПРОДАВА:

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

АПАРТАМЕНТИ В 
КАЗАНЛЪК

Мезонет ново строителство, 
център,, 138кв.м. цена по 
договаряне
Боксониера запад -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 Чудомир- 
по договаряне
Две стаи с кухня, изток, панел 
- 45000 лв. 
Две стаи с кухня, монолит, 
запад - 50000 лв. 
Две стаи с кухня, до казармата 
- 56000 лв. 
Две стаи с кухня, център, 63000 
лв. 
Три стаи с кухня, до  парк 
Розариум 72000лв
Три стаи с кухня, след ремонт, 
до полицията 95000лв
Три стаи с кухня, панел ,до 
магазин Изток –цена в офиса
Четери стаи с кухненски бокс, 
в района на бърза помощ след  
ремонт 130000лева
Четири стаи с кухненски бокс, 

монолит, среден етаж, в жк.Ва-
сил Левски-72000лева
Етаж от къща , център , мага-
зин -120000лв
Етаж от къща след основен 
ремнт до манастира, двор, 
-120000лв
Къща близнак ,със самостоя-
телен двор,до парк Розариум- 
цена при запитване
Къща 520 кв.м. двор, Розариум 
130000 лв. 
Къща до Лидъл –тухла, два 
етажа, 300кв.м. двор -85000лв. 
Тухлен гараж, в района на 
централна поща,-18000лв

КЪЩИ В РЕГИОНА
Работещ бизнес-магазин за 
хранителни стоки с допъл-
нителна къща в близко до 
Казанлък село-65000лв
Сам.къща,тухла , 1 декър двор 
в с.Овощник – 60000лв.
Къща в Мъглиж - три етажа, 
тухла - 65 000 лв. 
Къща в Манолово - след рe-
монт - 35 000 лв. 
Къща-в с.Овощник-тухла, двор 
1декър, цена по ДОГОВАРЯНЕ
Къща в Д.Сахране , 1 дка. двор 
-22000
Къща в Средно Изворово- 
26000лв. 
Дворно място в с.Горно 
Черковище-център, ток ,во-
да-10000лв.

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

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

0899 33 74 99

01.0879988047 Продавам букови дърва метрови

Информационен справочник

0899 17 88 87
0888 78 75 14
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Съдейства за банкови кредити, ипотеки, консултации;
Лицензиран оценител; изготвяне на докименти

Стефка КАРАГЕНСКА ТОП ОФЕРТА

НИЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Кантора за 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

Агенция за 
социални услуги 

Стефка Карагенска 
почасово гледане 

деца, възрастни, болни

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

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

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

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ
ул. ”Отец Паисий” 33

ет. 1, офис 4
(южно от пазара)

0898 641 138

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

ПРОДАВА
Боксониери 

 20000 лв.
Гарсониери

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

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

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

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:
Казанлък

УПИ 470 кв.м. - 25000 лв.

ТОП ОФЕРТИ:

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

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

imoti_olimpiq@abv.bg
ТОП ОФЕРТИ:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА в Казанлък: 
– 1-стаен, 33.5 кв.м., 35000 лв.
– 2-стаен, ново строителство, център, 75000 лв.
– 2-стаен, ново строителство, център, обзаве-
ден, 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

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

ПРОДАВА в други 
селища:

- Бузовград – дворно място 700 м2, 14000 
лв.
- Бузовград – земя 27.5 дка с лице на пътя 
за Казанлък
- Долно Сахране – дворно място 980 кв.м., 
9800 лв.
- Дунавци – вила сдвор 435 кв.м., 30000 
лв.
- Дунавци – тухлена къща, двор 1525 
кв.м.,60000 лв.
- Енина – къща ново строителство, двор 
1220 кв.м.
- Мъглиж – тухлена къща, основно ремон-
тирана, 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.

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

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

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

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

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

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

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

Бузовград
28 000 лв., 45 000 лв.

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

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

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

с. Габарево
800 кв.м.  - 12000 лв.

с. Ясеново

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

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

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

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

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

ТОП ОФЕРТИ

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

КЪЩИ В СЕЛАТА

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

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

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

тел./факс.: 0431 63 566

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

ПОД НАЕМ

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

ИЗТОК

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

ЗАПАД

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

ЦЕНТЪР 

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

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

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

ПОД НАЕМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 65лв./кв.м.
КЪ ЩИ В КА ЗАН ЛЪК:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОЛИМПИАДА

И ЕТО ГИ НОВИТЕ 
ШАМПИОНИ

Шахматистът с бъдеще, 
ФМ Цветан Стоянов намери 
място в националния отбор, 
който ще представя страната 
ни на Световната младежка 
олимпиада до 16 години в Чо-
рум, Турция. Форумът е от 28 
октомври до 6 ноември 2019 
година. На своето заседание 
от 29 септември Управител-
ният съвет на Българската 
Федерация по Шахмат 1928 
утвърди състава на състеза-

телите. Освен ученикът от 
казанлъшката Математиче-
ска гимназия, в отбора ни 
са включени още четирима 
талантливи млади шахмати-
сти, доказали се в турнири-
те – Момчил Петков, Димо 
Терзиев, Гергана Пейчева и 
Лъчезар Колев.

Треньор-водач ще бъде 
международният майстор 
Велислав Куков.

Успех, Цеци!

С бронзов медал от 
Държавно първенство по 
бодибилдинг и фитнес за 
жени, мъже и ветерани в 
Благоевград (27-29 сеп-
тември) e Николай Митев. 

Казанлъчанинът, който е 
студент в Университета по 
хранителни технологии в 
Пловдив, записа още един 
успех във визитката си, с от-
лично представяне в Спорт-
на зала „Скаптопара“, дома-
кин на надпреварата.

В категория Бодибилдинг, 
до 75 кг., със 15 точки, състе-
зателят на пловдивския „Ма-
съл арт“ остана на трето мяс-
то. Победител в категорията 
е Георги Йорданов от Варна, 
следван от съотборникът на 
Митев Георги Иванов. Това 
е втори медал за Николай от 
държавен шампионат, само 
за тази година. На провелото 
се в Пловдив през април ре-
публиканско за младежи до 
23 години казанлъчанинът 
взе сребърен медал. В колек-
цията си Николай има общо 
пет отличия от държавни 
първенства, шампион е на 
България през 2018 година за 
младежи. На 21 години той е 
и най-младият участник на в 
тазгодишната надпревара.

На шампионата в Благоев-
град при мъжете, категория 
Бодибилдинг, до 80 кг., със-
тезателят на казанлъшкия 
„Трак България“ Денис Неби 
не успя да се качи на почет-
ната стълбичка и завърши с 
четвърто място.

В надпреварата, в 33 кате-
гории, за първото място се 
бориха над 350 състезатели 
от цялата страна при мъже и 
жени.

ВТОРИ МЕДАЛ 
ЗА НИКОЛАЙ

За втора година Габрово 
прие колоездачно състеза-
ние, първо от верига стар-
тове, в която се включиха и 
участници от Казанлък. Сред 
традиционно силна конку-
ренция в групите при момче-
та и юноши, състезателите на 

БРОНЗОВИТЕ ОТЛИЧИЯ 
ОТ КУПА "ГАБРОВО" СА 
ЗА КАЗАНЛЪК

медал завоюва Денис Ахмед 
при момчетата старша въз-
раст. Втори бронзов медал за 
клуба грабна Кевин Хаджиев 
(момчета младша възраст), 
пети в групата е Георги Ге-
оргиев, а шести – Христомир 
Дончев.

КК „Лястовица-1905“ 
отново са сред при-
зьорите. Бронзов 

Второто традиционно 
издание на детския фут-
болен есенен турнир „RDJ 
Шейново 2019“ е вече в 
историята. С много же-
лание, любов и желязна 
организация, фамилията 
Джепкови сътвори отново 
повече от празник.

По традиция с доминация 
на честната игра, липсата на 
комерсиалното, предимство 
на колегиалност и в духа на 
спортсменството. В недел-
ния  ден на игрището на "RDJ 
Шейново 2019" имаше много 
усмивки, позитивни емоции 
и красив футбол. Сътворен 
от малките деца без злоба,е-
гоизъм и пошлост. Така е, 
когато гостоприемният до-
макин създава спокойствие и 
го прави от любов към спор-
та. Участваха четири отбора 
при деца, родени през 2012 
година, Формат Футбол 5. В 
надпреварата влизоха ДФК 
„Филипов“ /Казанлък/, ПФК 
„Левски“ /София/, ПФК „Бе-
рое“ / Стара Загора/ и ДЮФК 
„Янтра 2013“ /Габрово/. Сим-
воличните домакини от "Фи-
липов", водени от лидера 
и капитан Румен Джепков, 
изиграха по блестящ начин 
двубоите по пътя към завет-
ната купа и медали. Водени 

от младия и амбициозен Ро-
сен Филипов и Марио Йовов, 
малките "лъвчета" след три 
безапелационни победи три-
умфираха, в годината на своя 
5-ет годишен юбилей. След 
2:1 над "зелено-белите" от 
Стара Загора, 3:2 над габров-
ския "Янтра" и фамозното и 
впечетляващо 7:1 над столич-
ния "Левски", казанлъшките 
деца заслужено са с трофея. 
Втори за малките староза-
горчета, водени от бившия 
футболист на "розите" Стефко 
Динев, габровци за трети , а 
софийският "Левски" са чет-
върти. В турнир без значение 
от класиране, бе създадено 
шоу и незабравими мигове за 
бъдещето ни:децата!

От близо 50 деца се отли-
чи отново Румен Джепков 
от "Филипов" със своите 9 
гола, Ноа Иванов от "Берое" е 
най-добър вратар, за най-до-
бър защитник- купа получи 
Никола Екимов от Габрово, 
а Марио Николов от София 
взе наградата на най-добър 
полузащитник от "Левски". 
Гости на традиционната вече 
проява бяха легендарният 
Борис Киров от "Берое" и ше-
фът на школата под "Аязмото" 
холандецът Яспер де Мюнк. 
Последният бе възхитен от 
турнира и базата и сподели: 
"Много харесвам турнира ,ор-
ганизацията и Шейново. Има 
много талантливи деца, всич-
ки са с равни сили, играят с 
много хъс. Отличават се Ру-
мен Джепков от домакините 
и Никола Екимов от "Янтра". 
А домакините от "RDJ Шей-
ново" създадоха перфектни и 
комфортни условия за всич-
ки! Респектирани сме, браво!"

Тотьо Джепков от любез-
ните домакини сподели раз-
вълнуван след 6 мача и пове-
че от 6 часа: "Получи се като 
предния турнир: перфектни 
двубои, силни отбори и дъжд 
от голове. Децата бяха на 
ниво и много ентусуазирани, 
имаше много емоции и хуба-
ви мигове, с достоен футбол. 
Всичко бе прекрасно, бла-
годаря на всички. Радва ме 
уважението на всички,бла-
годаря на цялото ми семей-
ство. Не съм очаквал нишо 
по-различно!".

Румен Джепков-джуниър: 
"Очаквах да стана голмай-
стор, доволен съм. Радвам 
се,че играхме срещу "Левски". 
Играхме като един отбор, 
имаше голове,греди, пасо-
ве....Радвам се на първото 
място!".
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Когато Хората говорят 

Николай Златанов 
обърна внимание и на 
опазването на културно 
– историческото наслед-
ство в Долината на тра-
кийските царе, където в 
настоящия мандат са рес-
таврирани, консервирани 
и социализирани моги-
лите „ Хелвеция” и „ Гри-
фони”. Предстои реализа-
цията на проекта „ Светът 
на траките”, по който ще 
бъдат получени между 6 и 
8 милиона лева.

Златанов поясни още, 
че по проекта за интегри-
ран градски транспорт са 
осигурени близо 3 мили-
она 700 хиляди лева. Това 
включва закупуването на 
7 електробуса, изграждане 
на няколко спирки, инфор-
мационна система, която 
ще указва до колко минути 
предстои да пристигне авто-
бусът от всяка една от лини-
ите. Ще бъдат асфалтирани 
и пътища. Част от проекта е 
асфалтиране на бул. „ Розова 
долина” от централния све-

„Това е една възмож-
ност, която искаме да 
използваме, за да можем 
да надградим всички съ-
бития, заложени в про-
екта „Светът на траките”, 
в рамките на който ще 
бъде изгразден изцяло 
нов комплекс, портал към 
Долината на тракийските 
царе”, коментира замест-
ник – кметът Лилия Цон-
кова.

Проектното предложение 
на Община Казанлък ще 
бъде по Програма ”Културно 
предприемачество, наслед-
ство и сътрудничество” към 
Финансовия механизъм на 
Европейското икономиче-
ско пространство 2014-2021 
г. По програмата ще бъдат 
подкрепени финансово про-
екти, които съдават ново 
културно съдържание, чрез 
организирането на фести-
вали, представления, пъту-
ващи постановки, изложби, 
културни маршрути и др., 
които целят привличането 
и развитието на нови публи-
ки и разширяват обхвата на 
културната дейност на мест-
но и регионално ниво.

В Общината е създадена 
работна група за предложе-
ния на различни идеи, съоб-

Речено - сторено

Когато и Фенове и "Рози" избухнаха в един глас:

За "Светът на Траките"

И ЗАВЪРШИХМЕ НАВРЕМЕ 
ВСИЧКИ ЗАПОЧНАТИ ПРОЕКТИ

тофар до околовръстния път, 
в посока военния завод.

Златанов заяви, че взети-
те решения през настоящия 
мандат на Общинския съвет 
са многобройни и е трудно 
да бъдат разграничени пър-
вия от втория мандат, тъй 
като много от нещата по ев-
ропейските проекти са за-
почнати в края на първия, 
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 сре-
да. Никой бизнес не може да 
съществува, без да има съз-
дадена среда, визирам пре-
чиствателната станция, пре-
товарната станция, които да 
позволят развитието на един 
голям бизнес. В този смисъл, 
може би десетките градинки, 
които Общината изгради са 
също значимо постижение.”

от стр. 1

щи Сребра Касева, началник 
„Кабинет“ на Кмета. В нея 
участват представители на 
културните институти в Ка-
занлък. Те ще разгледат ва-
рианти за създаване на ново 
културно съдържание чрез 
организиране на фестивали, 
представления, пътуващи 
постановки, изложби, култур-
ни маршрути и др., чрез кои-
то да бъдат привлечени нови 
публики и да бъде разширен 
обхватът на културните дей-
ности.

Предвиденото финансира-
не е между 50 хиляди и 200 
хиляди евро, финансова по-
мощ за публични органи до 
100% от общите допустими 
разходи. Продължителността 
на проекта трябва да бъде 
между 6 и 24 месеца, с краен 
срок за приключване – април, 
2024 година.

Срокът за кандидатстване 
с проектни разработки пред 
Министерство на културата, 
като Програмен оператор на 
Програмата е до 03 декември, 
т.г.

ОБЩИНАТА КАНДИДАТСТВА 
ПО ПРОГРАМА ”КУЛТУРНО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, 
НАСЛЕДСТВО И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО“ от стр. 1

По покана на ГЕРБ  - Ка-
занлък ( бюлетина №43) 
местни хотелиери и ресто-
рантьори проведоха сре-
ща – разговор с кандида-
тите на партията за кмет 
на общината и общински 
съветници. Председате-
лят на Общинския съвет и 
втори в листата със съвет-
ници Николай Златанов 
представи някои от нови-
те лица на ГЕРБ, а именно: 
Емил Недялков, Илиана 
Жекова, Ангел Ангелов. 
На срещата бяха още кан-
дидатът за кмет Галина 
Стоянова и кандидатът за 
общински съветник Галин 
Иванов.

Пред хотелиерите и ресто-
рантьорите кандидатите на 
ГЕРБ представиха визията 
си за развитието на турис-
тическата инфраструктура в 
общината. Интерес предиз-
вика мащабният проект за 
атракцион „Светът на тра-
ките”, според който на тури-
стите ще бъде предложена 
4D визуализация на тракий-
ски ритуали, амфитеатър и 
др.

Ще бъде изградена и вело-
алея между град Крън и град 
Шипка. Предстои основен 

ГЕРБ – КАЗАНЛЪК ПРЕДСТАВИ ВИЗИЯТА 
СИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОНА

ремонт на надлез „Арсенал”, 
като редом с това, с актив-
ното участие на Община Ка-
занлък, АПИ допълни проек-
та за тунел под връх Шипка 
и проектира обходен път на 
град Казанлък след тунела. 
По настояване на казанлъш-
ката община АПИ проектира 
и нов пътен възел на репу-
бликански път I-6.

Кандидатът за кмет на 

Казанлък Галина Стоянова 
и кандидатите за общински 
съветници запознаха при-
състващите и с другия не 
по-малко интересен и желан 
от казанлъчани проект, а 
именно „Изграждане на про-
дължение на пешеходната 
зона по ул. „Ген. Скобелев” 
до парк „Розариум”, познат 
сред мнозина като „Ларго”.

Работилите по проекта 

архитекти, специалисти по 
градска среда и ландшафт 
виждат продължението на 
пешеходната зона в отделни 
сегменти, с възможност за 
плавен и хармоничен преход 
през градската структура, с 
възможности за оживяване 
на предприемачески дей-
ности и оформяне на нови 
социални и културни прос-
транства.

Архитект Емил Недялков
 е под № 14 в листата с кан-

дидати за общински съвет-
ници. Роден е на 8 ноември 
1983 година. Завършил е „Ар-
хитектура” в „Нов български 
университет” – гр. София. В 
момента работи като проек-
тант. Разработва и проектира 
различни видове проекти за 
жилищни, индустриални и 
друг тип обслужващи сгради.

Ангел Ангелов 
е под № 23 в листата с кан-

дидати за общински. Роден 
е на 4 януари 1972 г. Управи-

тел е на фирма, работеща в 
областта на счетоводството 
и одиторската дейност. За-
вършил е счетоводство и кон-
трол в УНСС – София. Женен, 
с едно дете. Президент на ФК 
„Арена запад“. Владее гово-
римо руски и английски.

Илиана Жекова 
е под № 5 в листата с кан-

дидати за общински съветни-
ци. Директор е на дирекция 
„Бюро по труда“ – гр.  Казан-
лък. Има магистърски степе-
ни по „Психология” и „Соци-
ални дейности” във ВТУ „Св. 

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
ОТ ПП ГЕРБ: 

св. Кирил и Методий“ – гр. Ве-
лико Търново. Родена е на 27 
юли 1972 година. Омъжена, с 
две деца и едно внуче.

Галин Иванов 
е под № 10 в листата с 

кандидати за общински съ-
ветници. Роден е на 30 март 
1981 г. в  гр. Казанлък. Ба-
калавърската си степен по 
„Международни икономиче-
ски отношение“ получава от 
Московския Държавен Ин-
ститут за Международни От-
ношения – МГИМО в Русия, 
след което през 2004 година 

се дипломира като магистър 
в специалност „Финанси“ от   
ИКМА ЦЕНТЪР, Англия /Асо-
циация на Международните 
Капиталови Пазари/. В мо-
мента работи в частна фирма 
като „мениджър продажби“. 
Владее английски и руски. 
Семеен, с четири деца.

Николай Златанов 
е под № 2 в листата с кан-

дидати за общински съветни-
ци. Роден е на 4 януари 1967 
г.  в  гр. Казанлък. Образо-
ванието си получава от  СУ 
„Климент Охридски”, специ-
алност „Право”. Член на Ад-
вокатска колегия – Стара За-
гора. Член в ръководството на 
ГЕРБ – Казанлък. Председател 
на Общинския съвет – Казан-
лък в мандатите 2011-2015 и 
2015-2019. Владее английски 
и руски. Баща на едно дете.

…………………………….

Купуването и продаването 
на гласове е престъпление!

Тяхната реакция беше 
продиктувана от серия 
публикации на една ка-
занлъшка медия, коя-
то в един определен 
момент си позволи, 
по незнайни причини 
да посегне дори и на 
най-популярната игра, 
само и само да се доко-
па до някакъв полити-
чески девидент. Но уви, 
атаката не се получи... И 
тогава, фенове, футбо-
листи и управа останаха 
без нерви и изригнаха в 
знак на протест срещу 
всички онези, знайни и 
незнайни техни защит-
ници, който надали са 
си плащали и левчето за 

АБЕ ХОРА, 
ОСТАВЕТЕ  
ФУТБОЛА  
НА НАС, 
А УПРАВЛЕНИЕТО НА ВАС

вход на стадиона, започ-
наха да им дават акъли - 
по стар социалистически 
обичай...

По този конкретен по-
вод, разграничавайки се от 
предизборната истерия, ръ-
ководството, треньорския 
щаб и футболистите изказа-
ха своята искрена благодар-
ност за оказаната подкрепа 
от страна на Стоянова. Те 
заявиха, че тя винаги е от-
кликвала на най-болните и 
спешни въпроси на клуба.

“Не само, че заявяваме 
подкрепа, тя е категорич-
на. Знаете ли защо? Защо-
то смятам, че не е нужно 
един човек да е гений, да 

е най-умния или най-до-
брия-нужно е да е най-по-
стоянния. Когато си посто-
янен идват всички успехи. 
В продължение на всичките 
години, единственно и само 
на усилията на Галина Стоя-
нова” – заяви Президента на 
клуба – Георги Мермеклиев.

“Целия отбор на “Розова 
долина” застава зад канди-
датурата на г-жа Стоянова, 
защото ние през всички-
те тези години срещнахме 
една сериозна подкрепа в 
нейно лице и в лицето на Об-
щината. Има една сигур-
ност, момчетата се чувстват 
добре. Абсолютно всичко, 
което ни е обещано е спазе-
но и мосля, че резултатите 

показват, че отбора върви 
в една възходяща линия” – 
каза треньорът на “Розите” 
– Атанас Апостолов.

“Един действащ спор-
тист оценя и вижда помо-
ща на кмета Галина Стоя-
нова и това което прави 
за отбора” – категоричен 
бе Милен Христов. “Целия 
отбор заставаме зад г-жа 
Стоянова, толкова време 
играем футбол, през града 
минаха много хора, един-
ственно Галина Стояно-
ва винаги е помагала на 
отбора и в момента той 
е стабилен, благодаре-
ние на нея”- каза Ахмед 
Фаиков.
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Патронажната грижа в Община Казанлък

Празници на Село

В Ясеново всичко е ясно

366 536
142

ЛЕВА
ЗА

-МА  
ЧОВЕКА С 

ЕЖЕДНЕВНИ ПРОБЛЕМИ

Градът и неговите хора

Ех, и това лято премина, скоро ще 
мине и есента, всичко ще стане ня-
как по-мрачно и сиво….

Но животът не е само черно и бяло, 
затова ние сме ви подготвили ГРА-
ФИТИ ФЕСТ “Ти решаваш”. Заедно 
с учениците от НУПИД сътворихме 
едни уникални графити на рампите 
зад Младежки Дом. За съжаление не 
успяхме да изрисуваме всички сте-
ни, но на пролет ще запретнем ръ-
кави и с четки и спрейове в ръка ще 
ги “довършим”.

Искаме също да ви поканим на от-
криването им, мястото е ясно, а кога 
и как, ще разберете в последствие. 
И все пак, който не може да дочака 
откриването, може да отиде да види 
талантливите художници на Казан-
лък, как се вихрят върху своите сиви 
платна.

Фотограф: Давид Кулев

КОГАТО ЖИВОТЪТ НИ 
НЕ Е САМО ЧЕРНО И БЯЛО

Само

потърси цветовете 

 на всекидневието 

около себе си. Фоторазказ за  

една инициатива на 

Младежки Общински 

Съвет

„ Патронажната грижа 
в Община Казанлък” - 
това е най – новата услу-
га, която стартира от ме-
сец септември Общината 
в социалната сфера.

Заместник – кметът Лилия Цон-
кова поясни, че проектът е по 
Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, като съ-
четава в себе си здравно – соци-
ални услуги. В проекта ще бъдат 
обхванати  хора с увреждания и 
възрастни хора над 65 години, 
които ще имат възможност да 
получават грижи от медицински 
специалисти , от психолози и ре-

хабилитатори.  Социални работни-
ци ще ходят по домовете и почасово 
ще обгрижват тези хора.

366 хил. 536 лв. е общата стойност 
на проекта, 100 процента безвъз-
мездна финансова помощ. Осигуре-
но е авансово плащане по проекта 
– 20 процента или 73 хил. 307 лв.

Доставчик на услугата ще бъде 
Домашният социален патронаж в 
Казанлък. Услугата ще се предоста-

вя в рамките на една година, от 
месец февруари. До тогава старти-
рат подготвителните дейности по 
набиране на персонал, обучение 
и др. В услугата ще бъдат вклю-
чени 142 потребители, като те 
ще бъдат насочвани от Дирекция 
„Социално подпомагане”, като е 
възможно за услугата да се кан-
дидатства през цялото продълже-
ние на проекта.

Кандидатът за кмет на Община 
Казанлък Галина Стоянова, канди-
датите за общински съветници Или-
ана Жекова, Анна Кожухарова и Пе-
тър Петков и кандидатът за кмет на 
с. Кънчево от ПП ГЕРБ (№43) Стойно 
Стойнов бяха гости на юбилея на в-к 
„Наше село”, който вече 10 години 
отразява случващото се в казанлъш-
кото село.

Стойно Колев Стойнов е кандидат 
за кмет на с. Кънчево от ПП ГЕРБ 
(№43). Завършил е висшето си об-
разование в Иститута на МВР – гр. 
София, през 1991 година. Изпълня-
вал е длъжността началник на РУ 
„Полиция“ – гр. Казанлък. Женен, с 
един син.

Купуването и продаването на гла-
сове е престъпление!

ГАЛИНА СТОЯНОВА 
ПОДКРЕПИ СТОЙНО 
СТОЙНОВ ЗА КМЕТ  

НА КЪНЧЕВО

Гостите отбелязаха юбилея на в-к „Наше село”, който вече  
10 години отразява случващото се в казанлъшкото село.

Кметът на община Казанлък 
поздрави лично „рожденици-
те“ от колектива на НЧ“Алеко 
Константинов - 1919“, с.Ясено-
во: „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 жи-
телите на Ясеново Галина Стоя-
нова.

„Видях и библиотеката, в която е 
вложен не просто труд, ами и сърцето 
на читалищното ръководство. Всич-
ко е пипнато, удоволствие е да вле-
зеш и да ползваш и читалнята, всич-
ко – читалище, библиотека, кметство 
са добре поддържани, за което Ви 
поздравявам!“, сподели впечатлени-
ята си Кметът на Казанлък. За праз-
ника тя подари на читалището оз-
вучителна уредба и подаръкът беше 
посрещнат с аплодисменти. „Явно 
традицията да се събирате и да живе-
ете заедно продължава, затова след-
ващия път да ползвате с радост пода-
ръка!“, пожела Галина Стоянова. Тя 
изрази удовлетворение, че читалище 
и кметство работят заедно и надежда 
доброто партньорство да продължи, 
да продължава читалищната само-
дейност на съставите.

С Благодарствен адрес и подарък 
– роза, дърворезба от читалищното 
настоятелство благодариха за вни-
манието на Кмета на Казанлък и 
„прекрасния подарък“.

Галина Стоянова бе посрещната от 
кмета на селото Пламен Георгиев и 
читалищния секретар Ваня Андрее-
ва. Кметът на Казанлък с интерес раз-
гледа разнообразните експозиции за 
големия празник: изложба с рисунки 
на децата от местната Школа за рису-
ване, експозиция на исторически фо-
тографии за читалищния живот и за 
селото, изложените богати народни 
носии от различни краища на Бълга-
рия, любезно предоставени от мест-
ния пенсионерски клуб, цветни пана, 
които разказват за построяването на 
войнишки паметник в село Ясеново, 
почетен списък на героите на село-
то, юбилейно табло за 100-годишния 
празник. Навръх Деня на Съедине-
нието, 6-и септември, читалищните 
дейци посрещнаха много приятели, с 
които отбелязаха 1 век съществуване 
на читалищното средище.

С проучвателна, възпомена-
телна и образователна цели в 
долната част на решетъчните 
прозорци на Кметството в с. 
Ясеново бяха поставени  4 що-
ро-табла/с размери 1450х1000 
мм/.

Цветните пана съдържат инфор-
мация за инициативата за постро-
яване на:

• Войнишки паметник в с. Ясе-
ново

• Почетен списък на 58 герои от 
селото, паднали за Обединение-
то на България през Балканската, 
Междусъюзническата, Първата и 
Втората Световни войни

• Кратки справки от Държавния 
военен архив  във  В. Търново за 
всеки от загиналите

• Снимки от войните
• Военни карти на бойните 

действия
• Хроники на войните
• Кратка история на с. Ясеново
• Карта и описание на маркира-

ните планински пътеки
• Вечните стихотворения и 

песни на България
• Юбилейно табло за вековният 

юбилей на Ясеновското Народно 
читалище „Алеко Константинов- 
1919“.

ПОЗДРАВ ОТ КМЕТА НА 
КАЗАНЛЪК ЗА ЮБИЛЕЯ НА 
НЧ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 
– 1919“, С.ЯСЕНОВО

В ЯСЕНОВО ИСКАТ ДА 
СТРОЯТ ВОЙНИШКИ 

ПАМЕТНИК
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Шампионът71-годишният казан-
лъшки ултрамаратонец 
Ради Милев стана безус-
ловен победител в 48-ча-
совото бягане в град По-
ликоро, Италия. С това 
той подобри и рекорда за 
най-възрастен победител 
на ултрамаратон в света.

Състезанието се нарича 
Италиански фестивал по ул-
трамаратон с участници в 
дисциплините 6 дни, 48 часа, 
24 часа и 100 мили.

„Преди да отпътувам за бя-
гането бях сигурен на 100%, 
че ще бъда в тройката, а 99%, 
че ще бъда първи. – споделя 
пост фактум железният ат-
лет от Града на розите. - Ос-
нование за тази сигурност 
бяха подготовката ми и ин-
формацията за останалите 
участници – с най-добрите 
съм бягал, знаех и формата, в 
която се намират…“

Но основната цел на Ради 
не е класиране, а постиже-
ние. И той успя да го напра-
ви: четирите най-добри по-
стижения в света в групата 
М70 на 48-часово бягане вече 
са негови – български. Такова 
постижение няма нито един 
друг бегач в света – дори и 
легендарният Янис Курос.

Ултрамаратонското бягане 
продължава от 20 до 22 сеп-
тември в района на една по-
чивна станция в Поликоро, 
Италия, на брега на Йоний-
ско море. След старта Ради 
тръгвам бавно, както обик-
новено. Основният фаворит 
- румънецът Николае Бучану 
отфучава далеч напред, и не 
само той. Но това въобще не 
смущава Ради Милев. Първо: 
защото основната му цел е да 
пробяга над 293,2 км, което 
му гарантира 4-те най-добри 
постижения в групата над 70. 
Второ: голяма част от тези 
„бързаци“ след първата без-
сънна нощ ще останат назад, 
а след втората нощ наше-
нецът е сигурен, че ще бъде 
в челото и на финала ще се 
окаже в челната тройка. Така 
и става… Румънецът Николае 
Бучану, извъртял 100 км. в 
бързо темпо, се отказва. В 
края на краищата Ради Ми-
лев не само влиза в челната 
тройка, но става и победи-
тел!

„Верен на принципите си, 
по време на бягането не съм 
консумирал гелове, вафли, 
медикаменти. – признава 
Ради. - Както винаги, нямах 
нужда от масаж, нито от по-
чивка. Бавни, но непрекъс-
нати 48 часа по трасето. Това 
ми осигури победата. Изклю-
чително доволен съм, защото 
станах най-възрастният по-
бедител на ултрамаратон в 
света – на 71 години и един-
ственият с четири най-добри 
постижения във възрасто-
вата група М70 на 48-часово 
бягане.“

Публикуваме без редак-
торска намеса и неговия 
разказ от поредното със-
тезание, в което участва:

НА 71. И ВЪВ 
ФАНТАСТИЧНА 
ФОРМА РАДИ 
ОТНОВО Е  
ШАМПИОН

 реди да отпътувам за 
 бягането бях сигурен 
 на 100%, че ще бъда в 
тройката, а 99%, че ще бъда 
първи. Основание за тази 
сигурност бяха подготовката 
ми, и информацията за оста-
налите участници – с най-до-
брите съм бягал, знаех и фор-
мата в която се намират.

Основната ми цел не бе 
класиране, а постижение. На-
правих го: 4-рите най-добри 
постижения в света в групата 
М70 на 48 часово бягане вече 
са мои – български. Такова 
постижение, както се вижда 
от таблицата, няма друг бегач 
в света – дори и Янис Курос. 
(Не се сравнявам с Янис. Той е 
друго ниво. За мен той е вър-
хът, легенда, недостижим …)

Бягането беше от 20 до 22 
септември в района на по-
чивна станция в Поликоро, 
Италия, на брега на Йонийско 
море. Не бях планирал учас-
тие. Трябваше да участвам в 
Кладно, Чехия през юни. По-
знавам трасето. Участвал съм 
4 пъти и съм се класирал 1-ви, 
2-ри, 3-ти и 4-ти в общото 
класиране. Затвориха регис-
трацията, както се казва, „под 
носа ми“. Единият ден имаше 
още около 30 места, а на дру-
гия ден регистрацията беше 
затворена.

Знаех бягането в Поликоро, 
но поради трудното и неудоб-
но пътуване бях се отказал 
от участие. Отново проучих 
възможността за пътуване. 
Избрах най-добрия вариант: 
Самолет с прекачване до 
Бари. Такси от летището до 
Бари. Хващаме последния 
автобус за Поликоро. От По-

ликоро организаторът ще ни 
закара до мястото на бяга-
нето на няколко километра 
от Поликоро. Времето между 
кацането на самолета и тръг-
ването на последния автобус 
за Поликоро е 1:45 часа. Дори 
ако самолетът кацне навреме 
хващането на автобуса е съм-
нително. В случай, че самоле-
тът закъснее – „вариант В“: 
спим в Бари, сутринта пъту-
ваме за Поликоро (около 120 
-130 км.) хвърляме багажа и 
тръгвам да бягам. Уведомили 
сме организаторът за двата 
варианта.

Случи се неблагоприят-
ният вариант. Самолетът 
закъсня повече от час. Вече 
сме настроени за „вариант 
В“, … но надеждата умира 
последна … Придвижваме 
се на бегом. О, чудеса – пър-
вите багажи са нашите. Още 
има шанс. Отново бегом. 
Таксито. Показваме адре-
са, не е автогара а спирка в 
Бари. Шофьорът на такси-
то – състезател, същински 
Ники Лауда. Толкова коли 
изпревари, толкова наруше-
ния направи, но се справи. 
Хиляди благодарности непо-
знати човеко! Минута преди 
да тръгне автобусът ние сме 
в него и … нова изненада. До 
нас се приближава човек, го-
вори на италиански. Не зна-
ем езика, но веднага се раз-
брахме. Той също ще бяга, 
но 100 мили. Ще се обади на 
организатора и той ще ни за-
кара от Поликоро до мястото 
на бягането. До тук всичко е 
на 6, въпреки, че е на косъм. 
Настанихме се. Стартът е на 
другия ден.

Петък, 15:00 часа, Старт. 
Тръгвам бавно, както обик-
новено. Румънецът Нико-
лае Бучану, още на 7-мата 
обиколка ме затвори с една 
обиколка (и не само той). Но 
това въобще не ме смущава-
ше. Първо: защото основна-
та ми цел бе да направя над 
293,2 км, което ми гарантира 
4-те най-добри в групата. 
Второ: не бях дошъл да се 
състезавам. Трето: голяма 
част от тези „бързаци“ след 
първата безсънна нощ ще 
останат назад, а след втората 
нощ съм сигурен, че ще бъда 
в челото и на финала ще бъда 
в тройката. Жена ми знаеше 
всичко това, беше спокой-
на и сигурна в мен, бяхме 
се разбрали и тя не ме ин-
формираше за класирането. 
Разбрах след финала, че след 
първия час след мен е има-
ло само 5 човека. След 10-я 
час съм бил 6-ти, след 12-я 
– 4-ти, след 14-я час съм бил 
2-ри, а след 22-рия час 1-ви 
…?! Това никога до сега не се 
е случвало! (Обикновено из-
лизам в челото след втората 
нощ.)

Румънецът Николае Бу-
чану, направи 100 км. и се 
отказа. Нормално е, не се 
тръгва толкова бързо. Той 
се смяташе за лидер. Снима 
се със знамето преди старта. 
Жена му постоянно беше до 
таблото и го насърчаваше. 
Целувки, пози, изпълнения 
… Самочувствието му ид-
ваше от това, че в началото 
на годината завърши 1000 
мили (1609 км) и се класира 
2-ри. След няколко месеца 
отново бе 2-ри на 90 часово 

„Първо място в общото класиране – на 71 години …
Едва ли някой може да си помисли, че това е възможно 
и да започне да мечтае! Но, няма невъзможни неща!

бягане. През 2018 в Тимишо-
ара беше 1-ви на 72 часа. Пет 
месеца преди това беше 4-ти 
на 10 дневно бягане в Ню 
Йорк. Ноември 2017 спечели 
6 дневното бягане във Фло-
рида, САЩ … Предполагах, 
но и се съмнявах, че ще бъде 
основният ми конкурент, 
защото знаех начина му на 
бягане.

Всичко се развиваше нор-
мално, като за едно такова 
бягане.

Мина първото деноно-
щие. Остават „само“ 24 часа. 
За първите 24 часа кило-
метрите ми са същите как-
то в Тимишоара 2018, кога-
то постигнах най-добрият 
резултат в света в групата 
М70. (Разликата е под 1 км.). 
Спокоен съм. Съхранен съм. 
Всичко е под контрол.

Настъпи втората нощ. 
Движа се бавно, залагам на 
сигурността. Първи съм, 
втора с еднакви километри 
е жена – италианка. Зная я. 
Бягал съм не веднъж с нея. 
Постиженията й на 48 часа са 
до 266 км. с изключение на 
миналата година на също-
то това трасе – 278 км. През 
последните 7 години, моите 
постижения са стабилно над 
300, най-доброто над 316 км. 
Резултатите ни от 6 днев-
ното бягане през май тази 
година: моите 308 и 711 км. 
съответно на 48 часа и на 6 
дни, нейните 229 и 526 км. 
Т.е. тя не е с по-добри пости-
жения и в по-добра форма в 
никакъв случай.

На една от обиколките я 
виждам в ресторанта, къ-
дето се храним (ресторан-
тът е точно до трасето в 
противоположния край на 
старт-финала). Продължа-
вам спокойно. Нещо ме на-
кара да погледна на таблото 
и … о, изненада – минала е 
минутка преди мен ?! Гле-
дах и не вярвах на очите си. 
Оставих я в ресторанта. Не 
ме е задминавала. Тя беше 
първа, аз втори с еднакви 
километри. Продължих да се 
движа бавно и на всяка оби-
колка гледах таблото. Някол-
ко часа бях втори с еднакви 
километри. Никаква про-
мяна. Няколко часа спрях 
да гледам таблото. Когато 
отново го погледнах бях от-
ново втори, но тя ми водеше 
с 3 обиколки. (Обиколката е 
1082 метра). Усилих темпото. 
Настигнах я. Известно време 

се движих след нея, след това 
до нея. Беше много изморе-
на, превита на две, с колан 
на кръста. Вървях, ходех, 
вървях, ходех. Не издържах 
и тръгнах да бягам с бавно 
темпо. Конкурентката ми 
се прибрала в бунгалото да 
почива. Продължих. Когато 
тя отново се появи имах 3 
обиколки повече. Беше още 
тъмно. След 2 обиколки ре-
ших да погледна таблото. И 
… невероятно но факт: има-
хме еднакви обиколки и аз 
съм втори – за две мои оби-
колки тя е направила 6 и ме 
е задминала 4 пъти без да я 
забележа?!? Не съм спирал. 
Не съм ходил в тоалетна. Не 
съм се отклонявал от трасе-
то. Споделих това с жена ми. 
Каза ми, че нейният екип 
е около 10 човека. Част от 
тях са млади бегачи, които 
се движат с нея. Усещах не-
дружелюбните им погледи. 
Можеше „случайно“ да се 
сблъскаме по трасето или 
пак „случайно“ да се спъна 
някъде … След тези мисли 
намалих темпото още. Реше-
но – ще бъда втори. Движим 
се бавно, тя първа, аз втори, 
с еднакви километри. Съмна 
се. Госпожата влязла за ма-
саж и повече от 30 мин. не 
е на трасето. Аз обикалям. 
Дори и да сме първи друж-
ки, неудобно е да спра и да 
я чакам. Постигнах целта си. 
Направих повече километри 
от най-доброто постиже-
ние на втория в моята група 
американеца Джефри Хаген 
(постижението му е от август 
т.г.), направих още една оби-
колка за по-сигурно и поло-
вин час преди финала спрях. 
Дори не погледнах къде е 
конкурентката. След това 
видях в сайта на бягането, че 
се е движила до последната 
минута, но все пак е втора с 
4.4 км след мен.

Независимо от всичко въз-
хищавам се на тази жена за 
нейната воля и упоритост. 
Всички обиколки след маса-
жа тя се е движела с „тояжка“ 
на кръста (виж снимката). 
Но дали трябва да се стига до 
тази крайност?! Тя не може-
ше да се качи по стълбата за 
да получи наградата си …

Бягането в което участвах 
е „Италиански фестивал по 
ултрамаратон“ с участници 
на 6 дни, 48 часа, 24 часа и 
100 мили. (Интересно е да се 
отбележи, че награждаване-

то на 48 часа беше общо, а не 
отделно за мъже и жени?!).

Церемонията по награж-
даването се удължи. Оба-
дихме се на организатора, 
беше поел ангажимента да 
ни превози до Поликоро от 
където да хванем последния 
автобус за Бари. Нямахме 
друга възможност. Полетът 
ни е сутринта в 6:20 часа. 
Човекът бе много коректен. 
Извини се, че той не може, 
но жена му ще ни превози до 
Поликоро. Благодарим ви!

В Поликоро сме. Няма 
места в последния автобус! 
Единствената възможност е 
такси. Денис Орсини, един 
от бегачите, се обади на 
жена си. Намерила е такси 
на много изгодна цена 150 
евра. Минава близо час, не 
шофьорът се е отказал. На-
мерила е друг, цената вече 
няма значение. Нямаме друг 
вариант. Самолетът на Денис 
за Париж е в 9 часа, нашият 
– в 6:20. Времето тече бавно. 
Вече е уговореният час. Так-
сито го няма. Минават още 5, 
10, 15 бавни и тягостни ми-
нути. Няма такси. Вече няма 
и хора по улиците. Часът е 
почти 23 … А, ако таксито не 
дойде? Изпускаме самоле-
та! … Ето го !!! Шофьорът ни 
изгледа недоверчиво, но … 
след кратки пояснения вече 
сме на път. Ще ни закара до 
аерогарата в Бари.

На летището сме. Часът е 
един, никакви хора. Тъкмо 
се канехме да седнем и … 
помолиха ни да излезем. Ще 
почистват до 3:30 часа. Това 
не е никакъв проблем. Навън 
е топло, има и пейки. Вре-
мето работи в наша полза … 
Чекираме багажа. В самолета 
сме. Летим. Вече сме в Рим. 
(този път прекачването е в 
Рим). Времето между каца-
нето и излитането е малко. 
Нямаме време да видим па-
пата. Придвижваме се бързо. 
Вече сме на гейта. Започнаха 
да пускат. Придвижваме се 
бавно. Спокойни сме. Дори 
и да закъснеем, не гоним 
вече нищо. Но и тук не мина 
без проблем. Чуха се викове. 
Спряха да пускат. Дойдоха 
полицаи. Имаше проблем 
със сърбин който пътуваше с 
жена си и малко дете. Поле-
тите бяха два в един и същи 
час, а пуснаха само един са-
молет…

Най-после летим. София. 
Метрото. Люлин. Нощуваме. 
Следващият ден сме в Ка-
занлък … и … на село. Тук е 
толкова спокойно. Вадя кар-
тофи, бера чушки и домати, 
правя компоти. Разпускане-
то е пълно. Зимнината е оси-
гурена. Истинска натурална 
храна.

Верен на принципите си 
по време на бягането не съм 
консумирал гелове, вафли, 
медикаменти. Както винаги 
нямах нужда от масаж нито 
от почивка. Бавни, но непре-
къснати 48 часа по трасето. 
Това ми осигури победата. 
Бях доволен, защото:

станах Най-възрастният 
победител на ултрамаратон 
в света – на 71 год. и един-
ственият с 4-ри най-добри 
постижения във възрастова 
група на 48 часово бягане.

П.П. Бях най-възрастни-
ят участник в това бягане. 
Най-младите бяха под 30 
год. и можеха да ми бъдат 
внуци.“

П



ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА 
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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

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

КОАЛИЦИЯ 
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

ДА СЕ СЪБЕРЕМ. СЕГА!

ЗА ПО-ДОБЪР 
ЖИВОТ В КАЗАНЛЪК

За първи път в повече 
от 100-годишната партий-
на история на БСП-Ка-
занлък, левицата влиза в 
надпреварата на Местни 
избори 2019 с кандидати 
за общински съветници 
не само от различни про-
фесии, пол, възраст, рели-
гиозно самоопределение, 
но и бивши политически 
опоненти.

БСП събра социалисти, 
коалиционни партньори, 
независими експерти и ка-
занлъчани, преосмислили 
идеологическите си позиции. 
Партията показа, че е отво-
рена да обединява, като даде 
израз на гражданската енер-
гия за открито управление на 

общината в следващите го-
дини и за по-добър живот на 
казанлъчани.

Водач на листата е канди-
датът за кмет на Община Ка-
занлък – безпартийният ка-
питан III ранг о.р. инж. Стоян 
Петров. 

Сред кандидатите са насто-
ящ и бивш депутати, истори-
ци, икономисти, инженери, 
хирург, балкански шампион и 
европейски медалист, доктор 
на техническите науки, пред-
ставител на НПО за защита на 
животните, експерт по сигур-
ността, спортен мениджър, 
читалищен деец, ветеринар, 
театровед, социолог, юристи, 
педагози, геолог, експерти по 
транспорт, строителни пред-

приемачи.
„БСП за България“ изпраща 

в местния парламент казан-
лъчани с опит от повече от 
един мандат като общински 
съветници, двама са бивши 
зам.-областни управители, 
един  експредседател на Об-
щинския съвет в Казанлък, 
двама бивш зам.-кметове, 
един бивш шеф на отдел в 
администрациите на няколко 
кметове от недалечното ми-
нало. 

 37 са единомишленици-
те с виждания и стремеж за 
постигане на нов модел на 
открито, честно и достъпно 
управление в Община Казан-
лък –  без административен 
натиск и без страх.

Капитан III ранг 
о.р. инж. Стоян ПЕТРОВ 
безпартийният кандидат за кмет на
Община Казанлък,
издигнат от
„БСП за България“,
води листата на обединението


