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КУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  

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

/СРЕЩУ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БИВШИЯТ М-Н “АЛБЕНА”/

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

0899 80 30 83 
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КУПУВА
НИВИ В ЦЯЛАТА СТРАНА 
ИЗКУПУВАМ ЧАСТИ ОТ НЕПОДЕЛЕНИ НИВИ

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

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

Винаги вкусна и разнообразна 
храна от нашата топла витрина

ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ
гр. Павел баня

+359 878 939 230 
+359 877 115 379

+359 878 104 416
+359 878 939 110

ИЗБИРАТЕЛИТЕ ПРЕЦЕНИХА, 
РЕШИХА И ГЛАСУВАХА ТРЕТИ 
МАНДАТ ЗА ГАЛИНА СТОЯНОВА
В 43. седмица на 2019 г., с бюлетина номер 43, Галина Стоянова,  
с 56 на сто, отвя мераклията с номер 56

КАЗАНЛЪЧАНИ 
ДОКАЗАХА 
СВОЯТА 
СВОБОДА

За 11-ти пореден път 
ГЕРБ са първа политиче-
ска сила на избори, макар 
че не успяха да повторят 
триумфа от 2015 г.

За всичко си има пър-
ви път, а на местни избори 
‘2019 много неща се случиха 
за първи път и най-вече цу-
намито от балотажи, което 
заля изборните райони на 
Държавата. И което явление 
на практика доказа, че в нея 
няма монопол на политиче-
ския пазар, хората наистина 
не се страхуват от свободно 
волеизлеяние, ГЕРБ не е то-
талитарна Партия, феодали-
зирала избирателните сек-
ции, че наистина може и да 
има независими кандидати 
особено сред младите, които 
по традиция всички систем-
ни партии и корпоративни 
формации безумно ухажват 
и тези независими кандидати 
без много пари и шумни кам-
пании да бъдат припознати 

Балотажът
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от своите връстници, които 
по принцип не гласуват за 
Статуквото.

И така – кметове на ГЕРБ 
ще управляват 4 общини в 
Старозагорска област през 
следващите 4 години – Ста-
ра Загора (Живко Тодоров), 
Казанлък (Галина Стоянова), 
Раднево (Теньо Тенев) и Мъг-
лиж (Господин Господинов).

ДПС печели в Павел баня и 
Гълъбово (в коалиция с пар-
тия Български Социалдемо-
крати и БДЦ), а Политическо 
Движение Социалдемократи 
– в Братя Даскалови.

В 4 от общините – Чирпан, 
Опан, Николаево и Гурково, 
ще има балотаж на 3 ноем-
ври. Това сочат окончателни-
те резултати на Централната 
избирателна комисия.

За разлика от Стара Заго-
ра, където се проведе една 
нормална предизборна кам-
пания между основните пре-
тенденти за кметския пост, в 

Казанлък кампанията беше 
изключително „кална“, с 
удари под кръста и популис-
тични изхвърляния. Въпреки 
цялата си медийна мощ, коя-
то БСП – Казанлък, вложи, за 
да очерни кандидата на ГЕРБ 
и да отрече всичко постиг-
нато в развитието на Града 
на розите, както и бухалката 
си (изключен от ГЕРБ бивш 
депутат и настоящ участник 
в червената листа), Гали-
на Стоянова спечели трети 
кметски мандат.

Казанлъшките социалисти 
все пак са доволни – те се за-
върнаха в Общинския съвет 
като втора политическа сила 
с 9 мандата, при досегашните 
си 5.

Е да, но пък ДПС с мате-
матическа точност удвои 
присъствието си в Местния 
парламент и вече имат 6 съ-
ветника при досегашните 3.

А Алтернативата на граж-
даните вече вместо 6 има 8 
мандата.

Е, за какъв Страх, за какъв 
Монопол на ГЕРБ и за каква 
Партийна Хегемония и Дик-
татура на Администрацията 
може да се говори при тези 
признати изборни резултати?

Има динамика на Вота, но 
няма Случайници, яхнали 
поредната Вълна на някакво 
си Недоволство и отзовали 
на неподходящото място в 
неподходящото време, за да 
не свършат абсолютно нищо 
през целия си мандат. Ами да 
не забравяме, че плащахме и 
цялото им присъствие за това 
нищонеправене цели 4 годи-
ни. А те не бяха никак малко 
– цели 7 достолепия бяха.

Е да, ама злорадстват про-
фихейтърите, я виж как ГЕРБ 
се провали в толкова кмет-
ства и отива на балотаж…

А бе хора, сопрете се вече!
Та нали до вчера вие сами-

те ме обливахте с обвинения 
как тази партия е феодали-
зирала казанлъшките села и 
те се гърчели неоправдани в 
нейния гнет без право на Глас 
и на Воля и с вила на врата 
били принуждавани да гла-
суват.

Е, гласуваха ли свободно? – 
гласуваха и ще има Балотаж.

И какво от това? – или това 
не е Демокрация…

Какво тук значи някакъв си 
Кмет? – когато Балотажът оз-
начава не партийна загуба, а 
Победа за Демокрацията.
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за наши представители 
в Общинския ни съвет

ПАРТИИ И 
КОАЛИЦИИ

ЩЕ СТРОИМ ТУНЕЛ,
АМА ДЪЛЪГ ТУНЕЛ,

ПОД ШИПКА

ПРИПОЗНАХМЕ
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Възраждат една Вековна, Брадясала Мечта



Брой 372 Петък, 1 ноември 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 1161 ОС_3117/18.09.2019 г.
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум 

от 20.06.2019г. за Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692 (тридесет и 
пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка девет хиляди 
шестотин деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор 
на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Казанлък, п.к.6100, с площ от 8492 
кв.м.(осем хиляди четиристотин деветдесет и два квадратни метра), трайно 
предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване – 
високо застрояване (над 15м), стар идентификатор 35167.506.3286 (тридесет и 
пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка три хиляди 
двеста осемдесет и шест), номер по предходен план 3286 (три хиляди двеста 
осемдесет и шест), квартал 87 (осемдесет и седми), парцел IV (четвърти), при 
съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22, ПИ 35167.506.9691.

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от 11.09.2019 г. Поземлен имот с идентифи-
катор 35167.506.9692 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, пет-
стотин и шест, точка девет хиляди шестотин деветдесет и две) по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 
год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Ка-
занлък, п.к.6100, с площ от 8492 кв.м. (осем хиляди четиристотин деветдесет и 
два квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, 
начин на трайно ползване – високо застрояване (над 15м), стар идентификатор 
35167.506.3286 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петсто-
тин и шест, точка три хиляди двеста осемдесет и шест), номер по предходен 
план 3286 (три хиляди двеста осемдесет и шест), квартал 87 (осемдесет и сед-
ми), парцел IV (четвърти), при съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 
35167.506.22, ПИ 35167.506.9691,  в размер на 509 000 лв (петстотин и хиляди 
лева).

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен 
имот с идентификатор 35167.506.9692 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет 
и седем, точка, петстотин и шест, точка девет хиляди шестотин деветдесет и 
две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на 
поземления имот: гр.Казанлък, п.к.6100, с площ от 8492 кв.м.(осем хиляди че-
тиристотин деветдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на те-
риторията- урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване (над 
15м), стар идентификатор 35167.506.3286 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет 
и седем, точка, петстотин и шест, точка три хиляди двеста осемдесет и шест), 
номер по предходен план 3286 (три хиляди двеста осемдесет и шест), квартал 
87 (осемдесет и седми), парцел IV (четвърти), при съседи: ПИ 35167.506.9694, 
ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22, ПИ 35167.506.9691, при следните условия:

1.Начална тръжна цена 509 000 лв. (петстотин и девет хиляди лева) без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия 

участник в лева до деня на подписване на договора за  продажба по сметка, 
посочена в проекто-договора към тръжната документация.

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

тръжна цена, която се внася по сметка BG 47 SOMB 9130 10200 87 401 в „Общин-
ска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на 
предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата 
за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – в деловодство на МБАЛ „Д-р Хрис-
то Стамболски“ ЕООД срещу квитанция за платена цена за тръжна докумен-
тация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата на лечебното 
заведение или по банков път, преведена по следната сметка: BG 47 SOMB 9130 
10200 87 401, в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане 
срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и  за 
сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър  и Регистъра на юридическите лица 

с нестопанска цел на Агенция по вписванията  при Министерство на право-
съдието.

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

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната докумен-
тация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декла-
рация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоста-
вяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведе-
нията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, 
предхождащ датата на търга в деловодството на МБАЛ „Д-р Христо Стамбол-
ски“ ЕООД.

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

9. Търгът да се проведе на 21 (двадесет и първия) ден от датата на обнарод-
ване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в Актова зала на МБАЛ 
„Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – гр.Казанлък, ул.“Старозагорска“ № 16, ет.3 на 
административната част.

10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на 
обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35 
(тридесет и петия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен 
вестник” при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІ, ведно с 
информационен меморандум, като част от нея.

V. За провеждане на търга по т. ІІ, назначава комисия в състав:
Председател: Татяна Станева – началник отдел ИУС в Община Казанлък
Членове:        адв. Адриана Тенева- юрист
 Татяна Ненова – ЗУФД на МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски“ ЕООД
 Радиана Стефанова- зам.председател на ОбС-Казанлък
 Иван Гитев – общински съветник
Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт в Община Казанлък
Адв.Недялка Глушкова- юрист
Драгомир Петков- общински съветник, председател на ПК по икономика, 

бюджет и финанси.
Ридван Иляз – общински съветник, член на ПК по устройство на територия-

та, инфраструктура, строителство и транспорт
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна 

Ненова – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от 
достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІ, което се разпределя поравно между 
членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – 
д-р Кети Маналова-Владкова да извърши всички действия по организация и 
провеждане на търга по т. ІІ, както и сключване на договор за приватизация, 
регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 
25.09.2003 г.), с последни изм. И доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013г.

РЕШЕНИЕ № 1162 ОС_3118/18.09.2019 г.
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум 

от 20.06.2019г. за Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м, с идентификатор 
35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 
г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно пред-
назначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Неза-
строен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът 
попада в УПИ I-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ III 
9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична регулация по Подробен устройствен 
план на град Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС 
– Казанлък, при граници и съседи - имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 
35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно оп-
исан в Договор за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията 
с Дв. вх. № 2068, 2069/08.04.2019 г. , акт № 3 т.8 н. д. № 1487 по описа на Служба 
по вписванията – гр. Казанлък.

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от 24.06.2019 г. Поземлен имот с обща площ 
от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одо-
брени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Про-
мишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар иденти-
фикатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ I-9146,9387 „За социално пред-
приятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ III 9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична 
регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения 
№ 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък, при граници и съседи - имо-
ти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен 
за имота 35167.501.9387, подробно описан в Договор за дарение на недвижим 
имот, вписан в Служба по вписванията с Дв. вх. № 2068, 2069/08.04.2019 г., акт 
№ 3 т.8 н. д. № 1487 по описа на Служба по вписванията – гр. Казанлък, в размер 
на 208 000 лв (двеста и осем хиляди лева) .

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен 
имот с обща площ от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на 
гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: 
гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на терито-
рията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни 
нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ I-9146,9387 
„За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ III 9146,9387 „За паркинг“ 
в кв. 478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на град Казан-
лък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък, при 
граници и съседи - имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608, 
35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно описан в Договор 
за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията с Дв. вх. № 
2068, 2069/08.04.2019 г. , акт № 3 т.8 н.д. № 1487 по описа на Служба по вписва-
нията – гр. Казанлък, при следните условия:

Решения на ОбС
    1. Начална тръжна цена 208 000 лв (двеста и осем хиляди лева), без 

ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия 

участник в лева до деня на подписване на договора за  продажба по сметка, 
посочена в проекто-договора към тръжната документация.

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

тръжна цена, която се внася по сметка BG 47 SOMB 9130 10200 87 401 в „Общин-
ска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на 
предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата 
за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – в деловодство на МБАЛ „Д-р Хрис-
то Стамболски“ ЕООД срещу квитанция за платена цена за тръжна докумен-
тация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата на лечебното 
заведение или по банков път, преведена по следната сметка: BG 47 SOMB 9130 
10200 87 401,  в „Общинска банка“ гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане 
срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за 
сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър  и Регистъра на юридическите лица 

с нестопанска цел на Агенция по вписванията  при Министерство на право-
съдието.

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

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната докумен-
тация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декла-
рация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоста-
вяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведе-
нията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, 
предхождащ датата на търга в деловодството на МБАЛ „Д-р Христо Стамбол-
ски“ ЕООД.

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

9. Търгът да се проведе на 21 (двадесет и първия) ден от датата на обнарод-
ване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в Актова зала на МБАЛ 
„Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – гр.Казанлък, ул.“Старозагорска“ № 16, ет.3 на 
административната част.

10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на 
обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35 
(тридесет и петия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен 
вестник” при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІ, ведно с 
информационен меморандум, като част от нея.

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

Председател: Татяна Станева – началник отдел ИУС в Община Казанлък
Членове: адв. Адриана Тенева- юрист
Татяна Ненова – ЗУФД на МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски“ ЕООД
Драгомир Петков- общински съветник, председател на ПК по икономика, 

бюджет и финанси
Ридван Иляз – общински съветник, член на ПК по устройство на територия-

та, инфраструктура, строителство и транспорт
Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт в Община Казанлък
Адв.Недялка Глушкова- юрист
Владимир Русев- зам.председател на ПК по здравеопазване
Радиана Стефанова- зам.председател на ОбС-Казанлък

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна 
Ненова – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от 
достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІ, което се разпределя поравно между 
членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – 
д-р Кети Маналова-Владкова да извърши всички действия по организация и 
провеждане на търга по т. ІІ, както и сключване на договор за приватизация, 
регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 
25.09.2003 г.), с последни изм. И доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013г.

РЕШЕНИЕ № 1163 ОС_3109/17.09.2019 г.
I. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учре-

дяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с 
идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр.Казанлък с обща площ 1 092 кв.м., като 
всяка гаражна клетка е със застроена площ 21 кв.м., както и благоустрояване и 
озеленяване на имота и около него.

1. Условия на публично оповестения конкурс:
1.1. Начална цена на правото на строеж за построяване на 52 броя гаражни 

клетки – 68 068 /шестдесет и осем хиляди и шестдесет и осем/ лв. без ДДС;
1.2 Спечелилият кандидат се задължава да извърши благоустрояване и озе-

леняване в срок не по-дълъг от пет месеца от датата на издаване на Удосто-
верение за въвеждане в експлоатация, като за целта се подпише констативен 
протокол за извършените дейности.

2. Критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите:
2.1 Цена на право на строеж – не по-малка от обявената начална цена – 35 %
2.2 Размер на инвестициите свързани с благоустрояване и озеленяване на 

ПИ с идентификатор 35167.501.305, кв.32, гр. Казанлък и около него, съгласно 
приложената Количествена сметка – не по-малко от 50 000,00 лв. - 40%

2.3 Срок за реализиране правото на строеж на 52 броя надземни гаражни 
клетки – 15 %

2.4 Срок за извършване на благоустрояване и озеленяване по т.2.2. – не 
по-дълъг от пет месеца, след издаване на Удостоверение за въвеждане в екс-
плоатация на гаражите – 10%

2.5 Начин на оценка на кандидатите – по десетобалната система на всеки 
от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените 
тежести.

2.6 Класиране на кандидатите – в низходящ ред.
3. Публично оповестеният конкурс да се открие на 24.10.2019 год. от 11.00 

часа  в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина", №6 в 
стая №21А, втора дата – 04.12.2019 год., при същите условия.

4. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната цена за 
изграждане на 52 бр. гаражи, който се заплаща на касата в Центъра за инфор-
мация и услуги на граждани при Община Казанлък, в срока за подаване на до-
кументите, а именно 34 034 /тридесет и четири хиляди и тридесет и четири/ лв..

5. Конкурсната документация се закупува от Гише №7 в Центъра за инфор-
мация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното 
време на центъра, в срок до 23.10.2019 год. до 16.30 часа, срещу цена в размер 
на 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/ без ДДС в брой на касата на общината, а за 
втора дата до 16.30 часа на 27.11.2019 год.

6. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на 
гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на граждани при Общи-
на Казанлък, бул.“Розова долина“ №6, гр. Казанлък, всеки работен ден в рам-
ките на работното време на центъра в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ 
датата на публично оповестения конкурс.

Документите, съгласно чл. 100 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, се пред-
ставят в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името 
и адреса на кандидата.

7. Необходими документи за участие в публично оповестения конкурс, които 
трябва да съдържа плика:

7.1 Заявление за участие, приложено в конкурсната документация – по об-
разец;

7.2 Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен ог-
лед на обекта – по образец;

7.3 Представяне на кандидата;
7.4 Документ за платен депозит – оригинал;
7.5 Документ за внесена такса за закупена конкурсна документация – заве-

рено копие;
7.6 Оферта за размера на цената на право на строеж на 52 броя гаражи – по 

образец;
7.7 Идеен проект, включващ визуализация на гаражните клетки, благоустро-

яването и озеленяването;
7.8 Размер на инвестициите свързани с благоустрояване и озеленяването на 

ПИ с идентификатор 35167.501.305, гр.Казанлък и около него, изписани в при-
ложената Количествена сметка;

7.9 Срок за реализиране правото на строеж на 52 броя надземни гаражни 
клетки

7.10 Срок за изпълнение на благоустрояването и озеленяването;
7.11 Пълномощно /в случай на упълномощаване/;
7.12 За лицата, регистрирани по ЗТРРЮЛНЦ е задължително посочването на 

ЕИК/Булстат.
При липса на някой от изискващите се документи, кандидатът не се допуска 

до участие в публично оповестения конкурс, съгласно чл. 104, ал. 2 от Наредба 
№ 15 на Общински съвет-Казанлък.

8. Оглед на обектите – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в 
срока на подаване на документи за участие.

II. Утвърждавам конкурсната документация със следното съдържание:
1. Заявление за участие – по образец;
2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен ог-

лед на обекта – по образец;
3. Оферта за размера на цената за отстъпеното право на строеж – по образец;
4. Извадка от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък в частта за про-

веждане на публично оповестен конкурс;
5. Условия на публично оповестения конкурс;
6. Обява за провеждане на публично оповестения конкурс - копие;
7. Проект на договор;
8. АОС - копие;
9. Скица на поземления имот - копие;
10. Комбинирана скица - копие;
11. Проект за изменение на план за застрояване, одобрен със Заповед № 

1287/10.08.2018г. на Кмета на Община Казанлък – копие;
12. Схема за благоустрояване и озеленяване в УПИ I, кв.32 по плана на гр.Ка-

занлък /съответстващ на ПИ с идентификатор 35167.501.305 по КККР на гр.Ка-
занлък/;

13. Количествена сметка – част Архитектура.
III. На основание чл. 97 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, публично опове-

стения конкурс, да се проведе от комисия в състав:

Председател: Даниела Коева – зам.-кмет на Община Казанлък
Членове: Здравко Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП
Георги Стоев – гл.архитект
Татяна Станева – н-к отдел ИУС
Олга Шикова – гл.експерт ИУС
Анета Муса Ел-Хадад – мл. експерт УППК
Джамал Папарланов – общински съветник 
В отсъствие на председателя на комисията, същия да бъде заместен от Татя-

на Станева – н-к отдел ИУС.
В отсъствие на юриста на комисията, същия да бъде заместен от Кольо Бай-

ков - гл. юрисконсулт.
В отсъствие на друг член на комисията Детелина Карчева – мл. експерт ИУС.

IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необхо-
дими действия по организацията и провеждането на публично оповестения 
конкурс при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба № 15 на ОбС, както 
и да сключи договор със спечелилият участник.

РЕШЕНИЕ № 1164 ОС_3086/12.09.2019 г.
1. Допълва Годишния план за 2019 г. за ползване на дървесина от общинския 

горски фонд съгласно Приложения №1.
2. Одобрява прогнозни стойности за продажба на прогнозни количества дър-

весина на корен от ГП 2019 г. според пазарна цена за период 2019 г.
3. Одобрява спецификация за стойността на дейност по “Маркиране на ЛФ 

- Общински гори “.
 4. Утвърждава  изпълнение на ЛКД – направа и поддържане на противопо-

жарни съоръжения от ДГС Казанлък през 2019 г. съгласно Приложение 2, 3 и 4.
РЕШЕНИЕ № 1165 ОС_3054/21.08.2019 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-об-

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

АОС: 3719/2019г.
Име, фамилия/ фирма: Симеон Стойчев
Приход(лв): 8 400,00
Предназначение : Жилищно строителство
Описание на имота: ПИ 35167.506.4083 град Казанлък

2. Определя пазарна цена от 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева, без 
ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на по-
строените върху нея сгради: Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4083 
(три пет едно шест седем точка пет нула шест точка четири нула осем три) по 
Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казан-
лък, област Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на 
Изпълнителен директор на АГКК, с площ 280 кв. м, адм. адрес: гр. Казанлък, 
п.к. 6100, ул. “Бр. Бъкстон“ №27, Трайно предназначение на територията: Урба-
низирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: имоти с идентифи-
катори: 35167.506.9604, 35167.506.9628, 35167.506.4082, 35167.506.4081, 35167. 
506.4084,  представляващ Урегулиран поземлен имот  VIII-4083 (осми за четири 
нула осем три) в кв. 52 (петдесет и втори) по Подробен устройствен план на гр. 
Казанлък, одобрен със Заповед №577/13.11.2000 година.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор със Симеон 
Стойчев ЕГНхххххххххх от град Казанлък, за продажбата на общинския имот 
по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по 
издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - Симеон Стойчев.

РЕШЕНИЕ № 1166 ОС_3049/19.08.2019 г.
I. Изменя Решение №849/26.09.2018 г. на Общински съвет – Казанлък, като 

изважда от списъка с имоти – публична общинска собственост, за които дава 
съгласие за безвъзмездно прехвърляне собствеността на държавата, с начин на 
трайно ползване: язовири, точка 1.  -  язовир „Шейново 5“ с площ от 27 557 
кв.м. в землището на с. Шейново, местност „Голяма варовита“, актуван с АПОС 
№100/18.02.2011 г.

II. 1. Определя „КУМАКС АГРО" EООД, ЕИК: 123750179 със седалище и ад-
рес на управление обл. Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, ПК: 6100, 
бул. „Княз Ал. Батенберг“ №240 за концесионер на поземлен имот с обща площ 
от 27557 кв.м. с идентификатор: 83106.1.147 обект: „Микроязовир“ с. Шейно-
во, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни 
обекти. Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение, находящ се в землището на с. Шейново с ЕКАТТЕ 83106 при гра-
ници на имота: север: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163; 
83106.1.58; 83106.1.125; 83106.1.59; 83106.1.48; 83106.1.47; 83106.1.144; 
83106.1.23; 83106.1.24; 83106.1.146; изток: имот № 83106.1.146; юг: имот № 
83106.1.148; запад: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163, за 
който е съставен АОС № 100/18.02.2011 г. и поземлен имот с идентификатор 
83106.1.148, находящ се в землището на с. Шейново, община Казанлък, ЕКА-
ТТЕ 83106, с площ 10,953 дка, при граници на имота:83106.1.136, 83106.1.170, 
83106.1.171, 83106.1.146, 83106.147,83106.1.62, 83106.1.61, 83106.1.60, 
83106.1.162, 83106.1.131, 83106.1.106, 83106.1.166, 83106.1.132, 83106.1.167 и 
83106.1.135, за който е съставен АОС № 263/01.10.2014г.,след проведена проце-
дура за предоставяне на концесия.

В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкрети-
зира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:

1.1. Размер на дължимото месечно концесионно плащане, съгласно предло-
жения от "КУМАКС АГРО" ЕООД, ЕИК: 123750179, е в размер на 2500,00 лв. /две 
хиляди и петстотин лв/, без ДДС.

1.2. Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен 
срок след края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, 
в който ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията 
на Националния статистически институт през изминалия период, с оглед на 
очаквания по- бавен ръст на цените на основната произвеждана в обекта про-
дукция спрямо цените на труда и другите основни елементи на производстве-
ните разходи.

1.3.Стойността  на инвестициите за изграждане на сгради, спомагателни 
постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, пло-
щадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи условията за експло-
атация и поддържане на язовира и условията и възможностите за организиране 
на туристически, почивни и спортни дейности и мероприятия съгласно пред-
ложения от "КУМАКС АГРО" ЕООД, ЕИК: 123750179,  е в  размер на  104 000,00 
лв. /сто и четири хиляди лв./.

1.4.Срокът на концесията е 25 години.
III. Упълномощава Кмета на община Казанлък:
1. Да сключи концесионния договор с "КУМАКС АГРО" ЕООД, ЕИК: 123750179, 

в едномесечен срок от влизането в сила на решението в съответствие с чл. 62 от 
Закона за концесиите (отм.).

2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка 
с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Ре-

шение № 1422/24.09.2015 г. на Общински съвет Казанлък и подадената от "КУ-
МАКС АГРО" ЕООД, ЕИК: 123750179, оферта за участие в откритата процедура.

5. Концесионният договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
РЕШЕНИЕ № 1167 ОС_3048/16.08.2019 г.
1. Определя пазарна цена в размер на 9 350,00 (девет хиляди триста и петде-

сет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 780 (седемстотин и осемдесет) 
кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот V-740 (пети за седемстотин 
и четиридесети), кв. 100 (сто) по действащия Подробен устройствен план на гр. 
Крън, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №861/ 1974 г., при граници: север – 
УПИ VI-739; североизток -  УПИ IV-1345;  югоизток, юг и запад – улици.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба 
на имота по т. 1 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни раз-
носки по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

РЕШЕНИЕ № 1168 ОС_3047/16.08.2019 г.
1. Определя пазарна цена в размер на 11 850,00 (единадесет хиляди осем-

стотин и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 986 (деветсто-
тин осемдесет и шест) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот VI-40 
(шести за четиридесети), кв. 24 (двадесет и четвърти) по действащия Подро-
бен устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен със Заповед 
№65/1971 г., при граници: северозапад и североизток – улици; югоизток и юг 
- УПИ ХIII-41 и запад – УПИ V-42.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба 
на имота по т. 1 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни раз-
носки по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

продължава на стр. 11
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ОкончателноШампионът Ферид - 95.09%

Любопитно

Това сочат изчисления-
та на база резултатите на 
Общинската избирател-
на комисия при 100% об-
работени протоколи на 
секционните комисии. 

Според броя на дейст-
вителните гласове за об-
щински съветници (25 344) 
квотата за общински съвет-
ници е 685 гласа. На избори-
те през 2015 г. тя е била 766 
гласа, но сега е по-малък 
броя на гласувалите, а са 
повече и недействителните 
гласове, които специално 
за бюлетините за общински 
съветници достигат 14%.

В новия общински съвет 
в Казанлък ГЕРБ ще има 
13 съветници с 8010 гласа 
(31,61%), при 16 съветника 
и 10 217 гласа преди 4 годи-
ни. Почти удвояват резул-
тата си от БСП за България, 
които ще имат 9 съветника с 
5495 (21,68%) гласа, на пре-
дишните избори резултатът 
им е бил 3406 гласа, който 
стигна за 5 съветника.

Трети са от местната ко-
алиция „Алтернативата на 
гражданите“, която обе-
динява представители на 
местния бизнес. Листата им 
събра 4598 гласа и 18,14% и 
очакват 8 съветника при 6 в 
предходния местен парла-
мент, когато по името „Екс-
перти за Казанлък“ имаха 
3880 гласа. ДПС също уве-
личава броя на съветниците 
си. Те ще имат 6 с 3250 гла-
са и 12,82%, докато досега 
имаха трима с 2104 гласа.

ВМРО се завръща в об-
щинския съвет на Казанлък 
с един съветник и 757 гла-

ПАРТИИ И 
КОАЛИЦИИ
ФОРМИРАХА

СЕЛА И ЕДИН ГРАД ЩЕ УМУВАТ 
КОЙ ДА ИМ Е КМЕТ

НОВИТЕ 
КАЗАНЛЪШКИ 
СТАРЕЙШИНИ

НОВИЯ ОБ.СЪВЕТ
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са и 2,99% от гласовете. През 
2015 г. те имаха 662 гласа и не 
успяха да се класират за 37-те 
места в местния парламент.

От Общинската избирател-
на комисия обявиха и имена-
та на новите общински съвет-
ници.

ГЕРБ-13 места- Аксения 
Бориславова Тилева, Анна 
Василева Кожухарова, Бепчо 
Колев Белчев, Галин Иванов 
Иванов, Емил Ивелинов Не-
дялков, Иван Георгиев Гитев, 
Илиана Петкова Жекова, Ма-
рия Цонева Цонева, Николай 
Златанов Димитров, Николай 
Митков Факиров, Радиана 
Стефанова Стефанова, Роман 
Апексеев Желев, Стефан Пен-
ков Стефанов

БСП за България-9 Деко 
Михайлов Григоров, Денис-
лав Христов Сербезов, Дон-
ка Димова Симеонова, Иван 
Христов Колев, Моника Бо-
жидарова Динева, Пламен 
Станимиров Караджов, Румя-
на Стоянова Друмева, Стоян 
Асенов Петров, Теодора Ган-
чева Иванова,

Местна коалиция Алтерна-
тивата на гражданите-8 Вла-
димир Йорданов Чучумишев, 
Добрин Цветанов Драгнев, 
Драгомир Влаев Петков, Кра-
симира Белчева Харизанова, 
Мариета Петрова Пепелешко-
ва, Николай Христов Ибушев, 
Цветан Тенев Шиков, Янко 
Тонев Запрянов.

ДПС-6 Ахмед Абдула 
Мехмед, Борислав Алексан-
дров Асенов, Георги Иванов 
Пенчев, Джамал Неджипов 
Папарланов, Ридван Байрям 
Иляз, Станчо Георгиев Леков

ВМРО-1. Чавдар Костади-
нов Ангелов

Изборите

Втори тур за кмет на 
кметство ще се проведе в 
Крън и селата Шейново, 
Овощник, Енина, Дуна-
вци, Копринка и Ясеново, 
обявиха от ОИК Казан-
лък.

В Шейново ще спорят Петя 
Лейкова, издигната от ПП 
Възраждане, получила 393 
действителни гласа, и Петър 
Добрев от Коалиция БСП за 
България, с 334 действител-
ни гласа.

Кандидатът на БСП за Бъл-
гария Иван Колев (368 гласа) 
се изправя в с. Овощник 
срещу Георги Данев от ГЕРБ 
(307 действителни гласа).

В Енина на балотажа се 
явяват Димитър Василев, 
издигнат от Инициативен 
комитет, с 511 гласа, и Ди-
митрина Дончева от ПП АБВ 
– с 375 гласа.

Две дами ще се съревно-
ват за кметското място в 
Дунавци – Бояна Минчева от 
ПП Воля с 126 гласа и Ганка 
Богданова- ПП ГЕРБ, с 119 
действителни гласа.

В Копринка до втори тур 
на изборите бяха допуснати 
Кенан Шакир Саид от ДПС 
(512 гласа) и кандидатът на 
ГЕРБ Стойчо Василев (364).

За кмет на Ясеново жите-
лите на селото ще избират 
между Пламен Вълев от ГЕРБ 
(201 гласа) и Румелия Нико-
лова от ДПС (143 гласа).

Осем от селата в общи-
на Казанлък имат избран 
кмет на първи тур в избо-
рите за местна власт. 

В село Долно Изворово 
Ферид Бекиров от Движение 
за права и свободи печели 
изборите с 95.09%, в Хаджи-
димитрово Сунай Селимов от 
Движение за права и свободи 
печели с 80.52%, в Бузовград 
Мая Берова, независим кан-
дидат, подкрепена от ДПС и 
БСП печели с 60.71%. Кмет 
на Черганово втори мандат е 
Нивелин Неделчев от ПП ГЕРБ 
с 62.69%, в Ръжена - Христо 
Ванеджиков, независим кан-
дидат е с 60.52%.

В село Кънчево кмет е 
Стойно Стойнов от ПП ГЕРБ 

избран с 59.69%, в Розово 
Венцислав Колев от ПП ГЕРБ 
печели с 53.39% и в Горно 
Черковище Антон Антонов 
от ПП ГЕРБ печели изборите 
с 50.81%.

В град Шипка Василка Па-
найотова от ПП ГЕРБ печели 
с 69.3%.

В шестт села и в град Крън 
в Община Казанлък канди-
датите за кмет ще се явят 
на балотаж на 3 ноември, по 
данни на Централната изби-
рателна комисия: Копринка, 
Ясеново, Шейново, Енина, 
Овощник и Дунавци. 

В три от селата – Сред-
ногорово, Горно Изворово 
и Голямо Дряново ще бъ-
дат назначени кметски на-
местници.

На 27 октомври бяха про-
ведени 10-ите местни избо-
ри в общината от началото 
на демократичните проме-
ни.ч

301 кандидати се състезаваха 
за гласовете на избирателите на 
Местни избори ‘2019 в община 
Казанлък.

8 бяха кандидатите за кме-
тове, 259 бяха кандидатите за 
общински съветници и 42-ма 
бяха кандидатите за кметове 
на кметства. Кандидатите за 
кметове на община Казанлък 
са и кандидати за общински 
съветници в съответните листи. 
Общо 16 бяха листите на парти-
ите и коалициите за общински 
съветници, като пълни с 37 име-
на са само три листи - на Местна 
коалиция „Алтернативата на 
гражданите”, на ПП ГЕРБ и на 
коалиция „БСП за България”.

Гласоподавателите в община 
Казанлък, които имаха право на 
глас, са 64 690.

В състезанието за кмет на об-
щина Казанлък се включиха 8 
кандидати. Това са представи-
тели на ПП ГЕРБ, коалиция „БСП 
за България”, ПП „ВМРО – Бъл-
гарско национално движение”, 
ПП „Воля”, ПП „Възраждане”, 
коалиция „Движение „Заедно за 
промяна”, коалиция „Демокра-
тична България – обединение”, 
ПП „Съюз на демократичните 
сили”. В новата история на Ка-
занлък това е рекорден брой 
кандидати за Кмет на община-
та. Инициативните комитети 
са издигнали кандидатури за 

кметове на кметства. Повечето 
партии и коалиции имат кан-
дидати за общински съветни-
ци и за кметове на кметства, 5 
партии и 3 коалиции участват 
и за кмет на общината.

209 са имащите право на 
глас в община Казанлък, които 
можаха да го упражнят за пър-
ви път на Местни избори ‘2019. 
Четирима са столетниците, 
които можеха да гласуват на 27 
октомври. Единствен ветера-
нът от Втората световна война 
Христо Чукурлиев е с изпълнен 
век към датата на изборите. 
Той е роден на 22 септември 
1919 година. Останалите три-
ма дълголетници празнуват 
рождени дни в края на година-
та. От общо 64 690 избиратели 
в общината по предварителни-
те избирателни списъци, гла-
соподавателите в град Казан-
лък са 44 360, а в населените 
места - 20 330. Последните гла-
суват за общински съветници, 
за кмет на община Казанлък и 
за кметове на населени места. 
Това са имащите право на глас 
в Бузовград, Горно Черкови-
ще, Долно Изворово, Дунавци, 
Енина, Копринка, Крън, Кънче-
во, Овощник, Розово, Ръжена, 
Хаджи Димитрово, Черганово, 
Шейново, Шипка, Ясеново. В 
три от населените места – Гор-
но Изворово, Средногорово и 
Голямо Дряново, ще бъдат на-
значени кметски наместници. 
В град Казанлък хората ще гла-
суват за общински съветници 
и за кмет на общината.

БСП иска председател-
ското място в местния 
парламент на Казанлък. 
Левицата кани остана-
лите политически сили в 
Общинския съвет на раз-
говори за надпартийно съ-
гласие за споделено упра-
вление.

Левицата в Казанлък удвои 
броя на общинските съветни-
ци на Местни избори 2019 и 
спечели девет мандата в Об-
щинския съвет след 12 години 
отново.

„Имаме самочувствието 
на втора политическа сила 
в общината и търсим спо-
делено управление, имаме 
основания да отправим още 
днес покани към лидерите на 
останалите политически сили 
за разговори с предложения 
за бъдеща работа в диалог 
и консенсус в Общинския 
съвет, за да бъде променен 

стила на управление досега. 
Резултатът ни мотивира да 
претендираме за позицията 
на председател на местния 
парламент“, посочи Румя-
на Друмева, председател на 
БСП на нарочен брифинг, 
като уточни, че партията ще 
предложи споделено упра-
вление на всички, за да няма 
тайни коалиции. БСП ще иска 
и председателски постове в 
комисиите на местния пар-
ламент.

Друмева уточни, че през 
изтеклия мандат отношение-
то към БСП е било обидно и 
че само левицата е останала 
без зам.-председателско мяс-
то в Общинския съвет.

Предстои социалистите 
да анализират детайлно ре-
зултатите от изборите. „Не 
е дошло времето може би за 
победен резултат на нашия 
кандидат за кмет“, коменти-
ра още Румяна Друмева, кой-

то се представил достойно.
Според Теодора Иванова, 

зам.-председател на БСП в 
Казанлък, левицата ще насто-
ява за надпартийно съгласие, 
за решаване на проблемите 
на хората. „Тръгваме с откри-
ти намерения и се надяваме 
разумът да надделее. През 
кампанията събрахме мно-
го информация за несгоди и 
хората очакват да им помог-
нем“, коментира още Ивано-
ва.

От БСП уточниха, че по-
каните за лидерските сре-
щи-разговори за споделено 
и честно управление вече са 
отправени към част от поли-
тическите лица.

Социални Диагнози
ИМА ЛИ РУМЯНА ДРУМЕ-

ВА ПО-ДОБРА КАНДИДАТУРА 
НА БСП ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОбС В КАЗАНЛЪК ОТ ДЖИН-
ГИЗА?

Днес колежка от Казанлък 
ми изпрати информация, че 
БСП ще настоява да оглави 
Общинския съвет в Казан-
лък. Не й повярвах, защото 
некрофилията не е шега и 
нито идва, нито си тръгва 
като лека жена. Хване ли те 
веднъж, не пуска, мамка й. 
Първо въртиш алъш-вериш с 
Живите, после отиваш да ка-
ниш за събиране Мъртвите и 
накрая, дорде се усетиш, вече 
си се Зомбирал.

И понеже желанието на 
Председателката на БСП в 
Казанлък е някой „Тленен 
смъртник“ да оглави Об-
щинския съвет в Казанлък и 
всички други да се зомбират 
покрай него, аз дори пре-
глеждайки клипчета в Тубата, 
попаднах на най-подходящия 
за това Общински съветник 
на БСП.

Един истински джентъл-
мен, които според Госпо-
дарите, смело зовял преди 
години на „Ядене и пиене 
до изпускане“, популяр-
ният вече в цяла България 
политик с десет бани по 
рождение – Денислав Сер-
безов, по-известен с пар-
тизанското име – Джинга-
та, е онази кандидатура за 
Председател на ОС в Казан-
лък, който хем ще води Съ-
ветниците по софрите, хем 
след това ще се грижи да не 
се осират.

Направо почвам да се 
чудя с този Казанлък, ка-
къв филм – класика да си 
пусна тази вечер – „Земята 
на Зомбитата“ или „Кали-
гула“.

Абе, кой като Казанлък-
чани. БСП ще се грижи да 
има ядене и пиене, до фе-
калиране, нали? А ГЕРБ и 
другите да работят. Софра-
та може да мине и без тях.

Та, аслъ, Магаретата ги 
викат само за Работа.

Илиян Илиев

РУМЯНА ДРУМЕВА: 
ИМАМЕ САМОЧУВСТВИЕТО НА ВТОРА 
ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В ОБЩИНАТА И 
ТЪРСИМ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

Вестник Искра пита:
НЯКОЙ ПОМНИ ЛИ 
МАНДАТИТЕ НА ФЕРИД?

Статистиката е затруднена. 
Дали някога е падал под 95% 
и кога?

Наградата е чеверме в под-
ножието на Стара Планина!
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000 лв.
2+к зад културен дом - 64 000 лв.
2+к над Розариума в малка коопе-
рация - 62 000 лв.
3+бокс в добро състояние топ 
център - 62 000 лв.
3+к в района на пазара - среден 
етаж - 72 000 лв.
3+к под полицията - в саниран 
блок - 72 000 лв.
3+к до вълчан бар след ремонт - 
саниран блок - 82 000 лв.
3+к в района на манастира среден 
етаж след ремонт - ново строител-
ство - 95 000 лв. 
3+к монолит в добро състояние 
шир. център - 70 000 лв.

Запад
Агенция Рая стартира новостроящ 
жилищен комплекс от затворен 
тип със зелени площи, детски кът, 
барбекю и др. Сградата ще отгова-
ря на всички европейски стандар-
ти и изисквания, ще бъдат използ-
вани само качествени материали. 
Предлагаме гъвкави схеми и вари-
анти на плащане, газифициране на 
газ, алуминиеви 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 художест-
вената гимназия в района на 
“Тюлбето” по 45000 лв.

Изток
1+к след ремонт над у-ще Чудо-
мир - 40 000 лв.
1+к с подобрения - средна част - 
37 000 лв.
2+к средна част - в добро състоя-
ние - 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 обза-
веждане - 58 000 лв.
2+к близнак къща след ремонт, 
под Шел - 62 000 лв.
Център
1+к до Лидъл монолит 
 - 48 000лв.
1+к монолит широк център - 47 

1.0888787514 - Двустаен 65кв.м. ново строителство ”Център” среден 
етаж, след цялостен ремонт , лукс , обзаведен - 75 000лв.
2.0899178887 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк Център” около 
”Парк Розариум” таван+мазе , гараж - 135 000лв. 
3. 0876030556 - Двустаен 68кв.м. панел кв.”Изток” среден етаж, изложе-
ние:юг , добро състояние - 45 000лв. 
4. 0896741102- Гарсониера 44кв.м. панел кв.”Изток” 2ет. изложение:юг , 
добро състояние - 35 500лв. изгодно!
5. 0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит ”Около района на Розариу-
ма” таван+мазе  за ремонт - 80 000лв. 
6.0888787514 - Тристаен 84кв.м. панел ”Около Шел” две тераси , добро 
състояние - 52 000лв.
7.0896741102 - Гарсониера 44кв.м. панел, долната част на кв.”Изток” - 29 
000лв.
8.0899178887 - Изцяло обзаведена и функционираща къща за гости в 
с.Горно Изворово. РЗП 230 м2, дворно място - 1дка. с прилецжаща по-
стройка - 85 000 лв.
9.0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит кв.”Васил Левски” за ремонт 
- 60 000лв. изгодно!
10.0888787514 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк Център” таван+-
мазе - 80 000лв. 
11. 0896741102 - Тристаен 106кв.м. монолит ”Около Пазара” за ремонт 
- 82 000лв. 
12.0876030556 - Гарсониера 44кв.м. панел ”Изток” средна част , ПВЦ 
дограма - 39 000лв. 
13. 0899178887 - Двустаен 68кв.м. монолит кв.”Васил Левски” след ре-
монт - 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 + об-

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

1.0899178887 ДВУСТАЕН 78кв.м. ЦЕНТЪР , с кухненско оборудване , 
ново строителство - 280 лв.. 
2.0878741102 - МАГАЗИН 108кв.м. Център, главна улица - 900лв. 
3.0895104088 - МАГАЗИН 50кв.м. Център , главна улица 400лв. 
4.0888787514  - МАГАЗИН, 50кв.м. Център, главна улица - 450лв.
5.0887711853 - Двустаен апартамент след ремонт с гараж, обзаведен 
Изток 71 блок.
6.0884760975 Търся под наем гарсониера (едностаен) около центъра

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

завеждане - 73 000лв. 
18.0899178887 - Етаж от къща в гр.Казанлък 100кв.м. тухла  ”Под Гара-
та” - 60 000лв. 
19.0876030556 - Двустаен 70кв.м. монолит ”Запад” - 55 000лв. изгодно!
20. 0896741102 - Двустаен 72кв.м. монолит ”Център” след ремонт 70 
000лв.
21.0899178887 - Къща в с. Кънчево 650 кв.м. двор, керпич, 1 етаж, изма-
зана + масивна постройка с ламинат, ПВЦ дограма, добро състояние - 22 
000лв. 
22.0896741102 - Къща в град Мъглиж 450кв.м. двор, тухла, добро състоя-
ние, 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, из-
мазана + постройка и гараж - 62 000лв. 
31.0876030556 - Къща в с. Шейново 2 етажа, тухла , РЗП 50кв,.м .на 
етаж, 1дка двор, добро състояние 60 000лв. 
32.0896741102 - Къща в с. Габарево 1дка двор, тухла, средно състояние 
- 45 000лв. 
33.0888787514 Къща в с. Шейново 1дка двор, керпич , измазана , добро 
състояние - 22 000лв. 
34.0876030556 - Къща в с. Шейново 2дка двор, 2 етажа, тухла , добро 
състояние - 120 000лв.
35.0876802079 - Изгодно продава УПИ - 756 кв. м. и УПИ - 673 кв. м. до 
парк ”Тюлбе”, директно от собственика. Цена по договаряне.
36.0896741530 Продавам 7 д-ка земя с къща, обори, складово помещение 
- хале. Къщата ново обзавеждане (баня и тоалетна), ток 3-фазен, мест-
ност Мъглиж, цена по договаряне (бартер).
37.0896741530 Продавам дворно място с право на строеж 2,5 дка., парк 
”Тюлбе” (срещу ”Бялата къща”)
38.0884905226 ул."Орешака" №37, продава УПИ 300 кв.м. с къща, гараж и 
др., за живеене - 100 м. от ДК АРСЕНАЛ - север

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

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 , монолит,след 
ремонт-срещу Банка ДСК-цена по 
договаряне
Три стаи с кухня, панел, до пожар-

ната -65000 лева
Четери стаи с кухненски бокс, в ра-
йона на бърза помощ след  ремонт 
130000лева
Четири стаи с кухненски бокс, 
монолит, среден етаж, в жк.Васил 
Левски-72000лева
Мезонет –ново строителство, гази-
фициран,с гараж –кв.Кулата
Етаж от къща в близост до магазин 
Лидъл, -70000лева
Къща 520 кв.м. двор, Розариум 
130000 лв. 
Къща до Лидъл –тухла, два етажа, 
300кв.м. двор -85000лв. 
Тухлен гараж, в района на централ-
на поща,-18000лв

КЪЩИ В РЕГИОНА
Работещ бизнес-магазин за храни-
телни стоки с допълнителна къща в 
близко до Казанлък село-65000лв
Къща-в с.Овощник-тухла, двор 
1декър, цена по ДОГОВАРЯНЕ
Тухлена къща в с.Бузовград –цен-
тър- 35000лева.
Къща в с.Скобелево- 22000 лева
Къща в с.Средногоро¬во-500кв.м. 
двор-13500лв
Дворно място в с.Горно Черкови-
ще-център, ток ,вода-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

Информационен справочник

0899 17 88 87
0888 78 75 14

ПРОДАВААПАРТАМЕНТИ:
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.
2стаи+кухня,64кв.м., ет.4,вътрешен,

южен,изба,Изток-32000лв.,Изгодно
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 бояд. стени и тавани, вън.
изол.,вътр.врати-MDF,вх.врата-блинди-
рана,изба,завършване12.2018год.,Кулата
-63960лв.,Изгодно

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  
*2стаи+кухня,мон.,70кв.м.,ет.2,пар-

кет,вътрешен,2тераси,таван,изба,Болни-
цата-63000лв.
2 ст+к, мон., 75 кв.м., ет.6, PVC-частич-

но, ламинат, нови кухня и баня, вътр., 2
тераси, обзаведен, таван, изба, Казармата
–60000лв.

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.,ламинат, теракот,новибаняи
кухня,обзаведениоборудвансновимебе-
ли и уреди, 2 тераси, таван, изба, център
-78000лв.

2ст.+к, мон., 72кв.м., PVC, кух нен с ко, 
2спал ни, ки лер, из ба, Аба я та - 56 000 лв.
2ст+к,мон.,70кв.м.,ет.2,цв.pvcдогра-

ма,вън.изол.,ламинат,теракот,шпаклова-
ниибоядисанистениитавани,новабаня,
център-63500лв.
*3ст.+к., 86кв.м., ет.6, PVC, ламинат, те-

ракот,изба,мн.добър,Изток-47000лв.
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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.
*3ст+б,мон.,85кв.м.,ет.3,PVC,ламинат,

теракот,направенибаняикухня,мн.добро
съст.,център–85000лв.

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.

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

гаражи/,PVC,паркет,подготвензаремонт,
таван,изба,подполицията-75000лв.,до-
говаряне

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.

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.

*4ст+к,мон.,120кв.м.,ет.2,PVC,пар-
кет,теракот,3тераси,баняитоалетнаот-
делно,добросъстояние,таван,Мототехни-
ка-87000лв.

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.Помещ.,н.стр.140кв.м.,съст.се

от2обектасплощот86и54кв.м.спредн.
зазаведение,кафе,закуски...,PVC-зл.дъб,
подсгранитогрес,тавани-гипскартон,сте-
нишпакловани,2входа,3санитарнивъзе-
ла, продават се заедно и поотделно – общо
161000лв.

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.

КЪЩИВКАЗАНЛЪК:
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.
Етажоткъща-втори, тухла, 85кв.м., със

самост.вход,състоящсеоткоридор,2спал-
ни, дневна с кухн. бокс, баня с тоалетна и
тераса,цялототав.помещ.,2високиизбени
стаи,двор165кв.м.,Мототехника-70000лв.

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.
*Къща,самостоятелна,приземениетажс

по4стаи,двор430кв.м.,Манастира-79000
лв.,договаряне

КЪЩИВСЕЛАТА:
*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. 

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.

ПОДНАЕМ
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.

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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



Всяка година на 1 ноем-
ври всички се питаме - кои 
са народните будители. 
Докато преди време този 
въпрос имаше сравнител-
но ясен отговор, то днес, 
оказва се, нещата не стоят 
съвсем така.

Да си будител не е въпрос 
само на желание, а на приз-
вание. А в общество, отдавна 
загубило своите ценности, 
трудно можем да говорим за 
идеали.

Навсякъде се тръби, че мла-
дите са неграмотни, необра-
зовани и не четат. 

Кои са будителите днес 
и колко е важно да 

знаем миналото си и да 
помним историята си 
– прочетете в следващите 

редове.
Първото неофициално 

честване на празника било 
осъществено през 1909 г. в 
Пловдив. По-късно, след зло-
получния край на Първата 
световна война и понесената 
Втора национална катастро-
фа, настъпил национален 
погром, душевна разруха и 
всенародна покруса. За бъл-
гарското общество рухнали 
възрожденските идеали и 
налице била реална заплаха 
от разпадане на национал-
ната ни ценностна система. 
Ето защо на 13 декември 1922 
година ХIХ обикновено на-
родно събрание приело Закон 
за допълнение на Закона за 
празниците, съгласно който 
“Първи ноември да се праз-
нува като всенароден праз-
ник на заслужилите българи... 
Да стане един постоянен на-
ционален празник в памет 
на всички труженици за бъл-
гарското национално и про-
светнокултурно възмогване 
и преуспяване на българския 
народ”.
Предложението за новия 

празник направило 
правителството 
на Александър 
Стамболийски 

на 31 октомври 1922 г. по 
идея на тогавашния минис-
тър на народното просве-
щение Стоян Омарчевски. В 
мотивите към закона четем: 
“Допреди войната образова-
нието и възпитанието в на-
шите училища бе насочено 
към едно планомерно и сис-
темно развитие всред учаща-

та се младеж на национални и 
отечествени добродетели, от 
една страна, и на граждански 
и културни, от друга. Любов 
и почит към старинно бъл-
гарското, благоговение пред 
дейците и строителите на 
нашето национално верую, 
старание и съревнование 
към доброто и хубавото, ув-
лечение към идеалното  бяха 
мили, симпатични явления, 
които със своята същност 
трогваха и пра-веха живота 
приятен, съдържателен и ви-
соко осмислен.

Тия добродетели, насаж-
дани в душите на поколения 
в продължение на цели десе-
тилетия, бидоха разклатени 
от отрицателните резултати 
на войната, преди всичко в 
самото общество, а оттам  и 
отражението на отрицател-
ните прояви всред учащата се 
младеж. Последната се увлече 
по всекидневното, забави-
телното и лекото в живота; 
волност, безгрижие и леко-
мислие обладаха душите им 
и лека-полека тя се отдалечи 
от ценното и същественото в 
живота и миналото. А в по-
лумрака на нашето минало се 
откриват големите фигури на 
редица велики българи, които 
с необикновеното увлечение 
и с една завидна самопожерт-
вователност са служили на 
своя народ; които не са пожа-
лили ни сила, ни младост, за 
да положат основите на на-
шия културен и политически 
живот. От Паисия насам до 
наши дни се редят светлите и 
лъчезарни образи на големи 
културно-обществени дейци, 
далечни и близки строители 
на съвременна България.”

От 1 ноември 1923 
г. с указ, подписан 

от цар Борис III, 
денят бил обявен за 

общонационален 
празник в памет 

на заслужилите за 
Отечеството си българи.

Неслучайно за Ден на на-
родните будители се приела 
не просто календарната дата 
1 ноември, а понеже на този 
ден (според тогавашния Гри-
гориански календар) се праз-
нува преподобни Йоан (Иван) 
Рилски Чудотворец, който се 
почита като покровител на 
българския народ. Целта на 
празника била да се просла-
ви делото на св. Иван Рил-
ски, на светите братя Кирил 

и Методий, на Йоан Екзарх, 
на св. Евтимий, патриарх 
Търновски, на славните въз-
рожденски дейци: преподоб-
ни Паисий Хилендарски, св. 
Софроний Врачански, д-р Пе-
тър Берон, Васил Априлов, Ге-
орги Раковски, Васил Левски, 
Христо Ботев и на още десет-
ки дейци на просвещението и 
национално-освободително-
то движение.

По нареждане на Минис-
терството на народната про-
света в столицата новият 
празник бил отпразнуван 
за първи път доста тържест-
вено на 1 ноември 1922 г. В 
катедралната църква “Св. 
Неделя” литургията отслу-
жил Охридският митропо-
лит Борис. След отпусkа на 
литургията той произнесъл 
много съдържателна пропо-
вед за св. Иван Рилски  кой 
е бил той; сравнил днеш-
ната епоха с онази и под-
чертал сходните моменти 
в тях. Дал характеристика 
на дейците на народната 
просвета и възраждане като 
самоотвержени и безкорист-
ни водители на българския 
народ по завета на св. Ива-
на: “С Бога напред! С Бога 
към нови възходи! С Бога и 
винаги с Бога към просвета 
и добро, към творчество в 
живота!” В края на словото 
си той изтъкнал от какви на-
родни дейци се нуждае днес 
българският народ за своята 
обнова и добри бъднини.

След това извършил па-
нихида за “блаженопочи-
налите родолюбиви дейци, 
потрудили се за благото и 
ползата на св. Българска 
църква, за просветата и въз-
раждането на българския 
народ”. След панихидата, 
съгласно програмата под 
нарочно направен сенник на 
площада пред църквата бил 
извършен благодарствен 
молебен към Бога за милост-
та и благодеянията Му към 
българския народ. На моле-
бена присъствали минис-
търът на просветата Стоян 
Омарчевски с персонала на 
министерството, живите 
църковно-народни дейци, 
между които д-р Христо 
Стамболски. Площадът бил 
препълнен от ученици и го-
лямо множество народ.

Празникът на народните 
будители сред българската 
колония в Цариград за пръв 
път бил отпразнуван по 

най-тържествен начин през 
1923 г.; тогава едновремен-
но е бил и храмовият праз-
ник на екзархийския па-
раклис “Св. Иван Рилски” в 
квартал Шишли. Сутринта в 
параклиса имало архиерей-
ска литургия, отслужена от 
Велешкия митрополит Ме-
летий. На нея присъствали  
управляващият легацията 
ген. Тодор Марков, генерал-
ният консул Атанас Яранов, 
д-р Петър Лазаров от Бъл-
гарската болница и др. Про-
повед произнесъл архим. 
д-р Антим Шивачев.

След църковния отпуст 
имало литературно утро, на 
което пял ученически хор с 
диригент Бойчев (учител от 
българското училище “Ек-
зарх Йосиф I”), а учителят 
Ив. Д. Стойнов изнесъл една 
хубава и съдържателна сказ-
ка за българските дейци в 
Цариград. В края на утрото 
говорили митрополит Меле-
тий и генерал Марков.

А в официалния орган на 
БПЦ “Църковен вестник”, 
бр. 38 от 13 ноември 1926 г., 
бъдещият академик проф. 
д-р протойерей Иван Гошев 
писал: 

“Преди няколко години 
малцина си спомняха 

за народните будители, 
а още по-малко бяха 
онези, които взимаха 

участие в празненствата, 
устройвани в тяхна 

чест. Обаче последните 
национални катастрофи 

ни накараха да се 
стреснем и да хвърлим 
поглед на славното ни 
минало, за да търсим 
там опора за нашия 

народ. В това минало ние 
намерихме забравените 

велики народни 
будители и в тяхна чест 
преди няколко години 

бе определен специален 
ден за прослава. И без 
преувеличение можем 

да кажем, че 1 ноември, 
денят на народните 

будители, днес е един 
от най-големите 

национални празници.”
Днес празнува и Основно 

училище „Свети Паисий Хи-
лендарски“, което е едно от 
най-старите училища в град 
Казанлък. Патрон на учили-
щето е Свети Паисий Хилен-
дарски. 

Продължава на стр. 8 

Преди три години, в про-
дължение на седмица, клас-
ните стаи на едно от първите 
технически училища в След-
възрожденска България – ПГ 
„Иван Хаджиенов“ в Казан-
лък, бяха кръстени на имена-
та на народни будители.

Инициативата за това бе на 
тогавашните ученици от 9Г 
клас.

Тогава, в часа на класа, 
учениците от 9Г клас посе-
тиха всяка една паралелка в 
училището, за да представят 
делото на българския буди-
тел, чието име носи класната 
стая.

Тогава написахме, че на 
вратата на съответната клас-
на стая те ще поставят и лика 
на будителя, придружен с ин-
формация за живота и делото 
му.

ЕДНО УЧИЛИЩЕ  
И ЕДИН КОМИТЕТ 
ИМАТ ИДЕЯ ЗА 
ВЪЗРАЖДАНЕ
НА ЕДНА
ИНИЦИАТИВА

ЗА ПРАЗНИКА И ИСТОРИЯТА МУ

БУДИТЕЛИТЕ
Те, които запазиха Казанлъшкия Дух

В навечерието на 1 
ноември - Ден на народ-
ните будители: Не знам 
на планетата Земя, 
дори в цялата Вселена, 
дали може да бъде от-
крит Феноменът Буди-
телство...

Историята не е просто 
наниз от събития. Истори-
ята е провиденция на Духа 
– реализиран Дух в съби-
тия. Ето защо историята 
досега не е била “учителка 
на народите” – народите 
още не познават духовни-
те енергии и законите, по 
които те се материализи-
рат в събития. Защото не 
всяко събитие прави ис-
тория и не всяка личност, 
която участва в правенето 
на събитията, носи и осъ-
ществява провиденцията 
на националния си дух.

Историята е 
съхранена памет за 

миналото; историзмът 
е прозрение, което 

прави бъдеще с 
бъднина.

България е доказател-
ство, че не големината на 
територията или брой-
ността на народа са съ-
ществени, а будността на 
националния дух и пред-
назначеността му в тай-
ната на човечеството. Ето 
защо никъде другаде по 
света няма да открием Ден 
на народните будители. 
Тук Дух и воля чертаха път 
и битие, в който народът 
ни квалифицира поведе-
нието на своите белязани 
личности като будители.

Докато Европа градеше 
цивилизация (цивилиза-
цията е предметност), то 
България в една достой-
на историчност раждаше 
култура (културата е ду-
ховност), която хранеше и 
Европа. Ето само един, ма-
кар и малко известен факт: 
когато в “цивилизована” 
средновековна Франция, а 
и в цяла Европа, поезия се 
е пишела само на мъртвия 
латински, един Пиер дьо 
Ронсар, личност с българ-
ски произход и култура, 
пръв написва стихове на 
говоримия френски език 
– защото в родината му 
невероятно дълбоката по 
идеи поезия и литерату-
ра се е пишела на родния 
език. А този наш принос 
към Европа е една дарена 
свобода – тайната на Буди-
телството!

Кое е достойнството на 
българския народ? 

Достойнството на 
българите е, че не 

търсят култура вън от 
себе си! 

Нашето Възраждане не 
е събудено от проклама-
циите на Френската ре-
волюция – историята на 
Паисий е написана много 
по-рано. Никой не може да 
внуши идея за национален 
дух и историческа осъ-
ществимост, освен това, 
което носим в пазвата си 
– от собствената си съкро-
вищница да извеждаме 
мъдростите на Национал-

ния дух. Ренесанс правят 
европейците – с връщане 
на забравената култура на 
древногръцките мислите-
ли и философи, защото им 
липсва самородна култура 
и знание. Българското Въз-
раждане не връща минало, 
а отстоява величие, което 
сме имали. Ние нямаме не-
обходимостта от Платон и 
Аристотел, защото имаме 
личности-творци от ранга 
на Константин Преславски, 
Йоан Екзарх, Черноризец 
Храбър – непознати титани 
на световната култура (Ето 
основанието на Паисий да 
каже: “Има ли сме!”).
Будност и будителство 

има там, където се 
раждат нови идеи.

 Разбира се, че българско-
то будителство не започва с 
Паисий, а е много по-дре-
вен феномен. Можем да 
го открием в дързостта на 
Аспарух, нарушил завета 
на баща си, защото про-
зрението му е нашепвало 
къде България ще пребъде 
и провидението го е води-
ло към тези свещени земи. 
Но “Имали сте!” на Паисий 
е тайната на българско-
то Будителство и неговата 
емблема в съзнанието ни. 
Не онова преекспонирано 
засега “О, неразумний, по-
ради что се срамиш …” (не-
доволството е отрицание, 
което няма нищо общо с 
будността на Духа), а точно 
позитивът “Имали сте!” – 
като предпоставка за това, 
че пак ще имаме. … А ние 
наистина правим нещо, 
което светът няма. Светът 
може да има своите камен-
ни, бронзови и сребърни 
ери. Ние имаме Златен век 
на българската книжнина! 
Защото сме имали не само 
култура, носена от лично-
сти, но и личности като 
княз Борис – Покръстителят 
и цар Симеон – Просвети-
телят, раждали стратегия 
за култура и стратегия на 
културата. Имаме Левски 
– неизмерим в копнежа си 
за свобода и в себежертвата 
пред олтара на национал-
ния Дух. Жертвата на таки-
ва будители не само осветя-
ва историческите събития, 
тя ражда бъднина! Защото 
будителството е сублими-
раният национален Дух за 
историческо осъществяване 
на култура и живот – не за 
популярното днес “оцеля-
ване”.

Трябва ли да помним 
своите будители? 

Помненето не е 
достатъчно

 – трябва да осмислим тях-
ната жертва и от нея да из-
ведем енергии за достойно 
бъдеще! Нужни ли са нови 
будители? Всякога! За да се 
осъществи в цялост един 
народ, са нужни жертвени 
личности, а не назидатели, 
не “бащи на народите”, не 
партийни водачи.

Идеята за Обединена Ев-
ропа също иска будители. 
Будността е бъдеще за чове-
ка, а будителството – тайна 
на Духа в приложност.

Вестник Искра си спомня и пита:
Възможно ли е класните стаи трайно
да носят имена на български будители?

Инициативата тогава бе 
посветена на Деня на народ-
ните будители.

Сред имената на будите-
лите са както традиционните  
личности – цар Симеон Ве-
лики, Паисий Хилендарски, 
Христо Ботев, Иван Вазов, 
така и имената на казанлъш-
ки дейци на културата, оста-
вили следи в националното 
духовно пространство: акад. 
Петко Стайнов, д-р Христо 
Стамболски, академик Дечко 
Узунов, Чудомир, патронът 
на училището Иван Хаджие-
нов.

Идеята на деветокласни-
ците бе да осъществят срещи 
с българските будители, на-
помняйки елегантно и не-
натрапчиво за делото им, на 
фона на бързащото бездухов-
но време, в което живеем.

ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ“

 гр. Казанлък 
и Общобългарски 

комитет
 „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

гр. Казанлък 

призовават всички 
директори на казан-
лъшките училища, ако 
може и е в техните 
възможности, да обсъ-
дят идеята във всяко 
казанлъшко училище 
да има поне по няколко 
класни стаи, които за 

НЯМА В СВЕТА ДРУГ 
ПОДОБЕН ФЕНОМЕН 
КАТО БЪЛГАРСКОТО 
БУДИТЕЛСТВО

постоянно да бъдат 
наречени на именити 
български и казанлъш-
ки възрожденци

Цветолина ЦВЕТКОВА
директор на ОУ "Св. Паисий Хилендарски"



Илия Стоков (15 апр. 1883 – 31 дек. 1884 г.)
Открива се новото здание на Педагогическото 

училище. Прави се допълнителна постройка на 
минералната баня при Овощник. Укрепва се ко-
ритото на реката, която преминава през града.

Костадин Т. Касев (1 ян. 1885 – 7 май 1886 г.)
След Съединението на Княжество България и 

Източна Румелия на 6 септ. 1885 г. общинското 
самоуправление в Казанлък започва да се разви-
ва под знака на партийните борби. На 7 май 1886 
г. за първи път е разпуснат Общинският съвет в 
Казанлък.

Стефан Енев (28 февр. 1888 – 11 окт. 1890 г.)
През този период се дават големи правомощия 

на Общинския съвет като колективен орган на 
общинската власт. Общината дава къщи и старо-
то Калпакчийско училище за казарма, построява 
и ново здание – присъствието на военни в града 
води до съживяване на търговията и потребле-
нието. През 1890 г. започва работа предачната 
фабрика на братя Стайнови „Розова долина” /
днес „Катекс”/ за предене на прежда и тъкане на 
вълнени платове.

Георги Д. Попов (28 септ. 1896 – 10 апр. 1899 
г.)

В Общината започва да работи Техническо от-
деление и се назначава общински техник. Зале-
сява се градският парк, оформят се градини. През 
1898 г. е построена сградата на театър „Искра”, в 
която се помещават музеят и библиотеката. На 30 
април 1897 г. с Указ на Министерството на бла-
гоустройството е утвърден първият градоустрой-
ствен план на Казанлък.

Дечо Драгиев (5 ян. 1904 – 16 окт. 1908 г.) 
/два мандата – 4 години и 9 месеца/

През 1908 г. е утвърден първият регулационен 
план на града, изработен от инженер Ненов. По-
строено е училищното здание на основното учи-
лище в Куленската махала, а на 8 януари 1907 г. 
общинският съвет взема решение за построяване 
на Девическо класно училище „Минчо и Гаврил 
Константинови” в Калпакчийската махала. Из-
дигната е пожарната кула през 1906 г. Завърше-
ни са каптажните работи на минералните бани в 
Горно Паничерево. Вземат се мерки за спиране на 
пороищата в района. От 1905 г. започва постро-
яването на междуселски пътища в направление 
Габарево, Павел баня, Бузовград и др. През 1907 
г. е открита Опитна станция по розата, която дава 
началото на днешния Институт по розата.

Антон Генев (30.11.1911- 31.12.1915)
По негово време се построява главният резер-

воар за града, през 1911 г. са започнати изкопи-
те на дренажните канали, поставят се основните 
тръби на новата водопроводна мрежа и водата се 
довежда до града. Засаждат се алеи на градския 
площад. През 1913 г. е построена Енинската елек-
трическа централа, за първи път се електрифици-
ра уличното осветление на гр. Казанлък. Започва 
да функционира първото кино в града - това на 
читалище „ Искра ”

ТЕ ИЗГРАДИХА 
ОБЩИНАТА И

Минчо Стоев (15 юни 1899 – 7 юли 1902 г.)
Открива се есенен панаир в града, който става 

ежегоден. През 1899 г. е изготвен третият бла-
гоустройствен план на града. През 1901 г. Петър 
Топузов поставя началото на музей „Искра” и Ху-
дожествената галерия.Започват да функционират 
Безплатните детски ученически трапезарии.

Христо Христов (9 септ. 1902 – 9 апр. 1903 г.)
Общината взема мерки за каптиране на мине-

ралния извор в с. Горно Паничерево /дн. Ягода/, 
собственост на Казанлъшкото училищно насто-
ятелство. Започват да се подготвят регулацион-
ните планове на селата, през 1902 г. е изработен 
такъв на с. Шипка.

Стефан Колинкоев (2 юни 1903 – 10 окт. 1903 
г.)

Бил е кмет само четири месеца и е освободен 
от длъжност поради преждевременно разпускане 
на общинският съвет от привърженици на стам-
боловистката партия.

Константин Т. Бозвелиев (16.10.1908- 
24.09.1911)

През 1908 г. изборите са спечелени от коалиция 
от четири партии - Народна, Прогресивно-либе-
рална, Социалдемократическа и Радикална. Боз-
велиев започва усилена дейност по паркоустрой-
ството на общината. Залесява се хълм „Тюлбето”, 
местността пред минералните бани в с. Овощник, 
обсъжда се идея за нов градски парк. Започват да 
се строят нови училищни сгради. През този ман-
дат се учредява Казанлъшката популярна банка. 
Самият кмет - известен общественик, политик, 
представител на БРСДП /ш.с./ взима активно 
участие в редактирането на вестницете „Казан-
лъшки градски общински вестник” и „Светлина”, 
съдейства за преодоляване на кризата в Ученолю-
бива дружина „Искра”.

Еню Боршуков (2.02.1920 - 10.04.1922)
Завършен е паркът „Розариум” на мястото на 

старите гробища в Къренската махала. Създават 
се общински разсадници в Шипка и Ветрен. Бла-
гоустрояват се градските улици. Построяват се и 
се пускат в експлоатация обществени магазини, 
от наемите на които се увеличават приходите в 
общинския бюджет. 1920 г. е годината на окон-
чателното построяване на градския водопровод, 
според тогавашните виждания.

Стефан Ив. Папазов (10.04.1922 - 9.03.1923)
През 1922 г. се взема решение новопроектира-

ните квартали в северната част на града да бъдат 
дадени за заселване на бежанци и малоимотни 
граждани - протокол от 27 октомври същата годи-
на. Открива се ж.п. отсечката Казанлък – Тулово, 
която включва града в националната ж.п. мрежа.

Казанлъшките 

кметове до

март 1951 г.



КАЗАНЛЪК,
ДОЛИНАТА ДОРИ

Петко М. Райнов (27.03.1926 - 10.02.1929 - 
14.02.1932 )

Представител на Демократически сговор. Ут-
върждава се нов градоустройствен план. Оп-
ределят се чаршийските улици, въвежда се из-
искването предприятията да се строят само в 
индустриалните зони, коригира се градския водо-
провод, шосират се главните улици на Казанлък, 
поставят се бордюри от гранитен камък на тро-
тоарите със средства на общината и гражданите, 
започва ремонт на централния градски площад „ 
Цар Борис III”. Създава се комитет с изричен ус-
тав за благоустройството и разхубавяването на 
града. В дейността на комитета е предвидено и 
запазването на стари и ценни исторически сгра-
ди, поставянето на паметни плочи, разширяване-
то на съобщителните средства, дори и грижата по 
поддръжката на чистотата и комфорта в гостил-
ниците и хотелите на града. Отпускат се 25 дка 
общинска земя на българо-френско акционерно 
дружество за производство на коприна. Пуска се 
в експлоатация производството на фабрика „Бъл-
гария”- конци и прежди от памук. От 1926 г. за-
почва да функционира летището и аеропланното 
училище в града. В този мандат се произвеждат 
първите семолети на фабрика „Капрони”. В цен-
търа на града се построява покрит пазар – „Хали 
”, със заем в размер на 1 500 000 лв. от Популяр-
на банка. Подписва се договор между общината 
и електрическо акционерно дружество „Победа”, 
представено от Генчо Стайнов, касаещ електри-
фикацията на града при запазени цени на елек-
тричеството за улично, жилищно осветление и 
това на заведенията. Учередява се Търговска бан-
ка. Социалната комисия при общината актуали-
зира списъците на бедните, разглежда въпроса 
за оземляването на бежанците и безимотните. 
Общинското ръководство приема правилник за 

общинска санитарна служба, поема издръжка-
та на общинската градска лечебница и персона-
ла и. Открива се трета, общинска аптека в града 
-12.10.1930 г. Общината подпомага създаденото 
през 1928 г. Стопанско девическо училище в Ка-
занлък.

латория. През м. юни 1937 г. се освещава новата 
сграда на читалище „Искра”. На 28 авг. 1937 г. се 
освещава Паметника на загиналите във войната 
казанлъчани. През 1938 г. е открита новата ж.п. 
линия Казанлък – Карлово. През втория мандат 
общинския съвет съставя петгодишен план за бъ-
дещата си дейност.

Генчо Генев (09.03.1923 - 11.03.1924 и 
17.04.1924 - 14.07.1925)

Общинският бюджет бележи ръст от наеми 
на обекти, сергийно право, такси, провеждане 
на търгове. През 1924 г. в града започва произ-
водството си Военната фабрика „Арсенал”. На 
1.06.1924 г. излиза първият брой на в. „Казанлъш-
ка Искра”.

Константин Мазнев (14.02.1932 - 19.05. 1934)
Представител на партийната коалиция Народен 

блок. Продължава работата по градския водопро-
вод, проучват се нови водоизточници, закупуват се 
нови помпи и други съоръжения. Довършва се па-
зара за добитък. Ускорява се залесяването в Казан-
лъшко, води се успешна борба с пороищата, обосо-
бяват се нови 50 000 дка обработваема площ земя.

Гурко Серафимов  
(19.05.1934 – 17.03.1937 и 7.03.1937 - 

28.06.1939 )
През 1936 г. Казанлък е обявен за образцов град. 

В общинския съвет се изграждат специализирани 
служби, които по-адекватно да извършват и кон-
тролират процесите, наложени от новите ико-
номически и благоустройствени задачи – като 
откритото през 1936 г. техническо отделение с 
общински техник и др. През 1936 г. е открита Ра-
йонната ветеринарна лечебница. Окончателно е 
построена сградата на Пожарната служба. Беле-
жи ръст водопроводната мрежа, построен е нов 
кладенец, довършва се каптажа на минералните 
бани в с. Овощник. Тегли се общински заем за 
построяването на нова сграда на баните, за до-
вършване на водопроводната мрежа, направата 
на мост на Старата река и корекции на коритото 
и и се покрива част от заема по построяването на 
Халите. Усилено се работи по построяването на 
старопиталище върху подарения от Димитър Па-
пазов имот. Започва се и се довършва строежа на 
нова просторна сграда за читалище, библиотека 
и музей. Строят се сградите на основно училище 
около парк „Розариум” и на гимназията, където 
общината участва със 180 000 лева. Прави се ос-
новен ремонт на сградите на Куленското и Кал-
пакчийското училище. В с. Копринка са открити 
две нови улици и се прави план за ново учили-
ще. Общината сключва договор с АД „Победа” 
за електроснабдяването на града за 25 години, 
от своя страна дружеството отпуска 240 000 за 
строителство на детско летовище при с. Горно 
Изворово. Открива се нова съвремена кланица, 
оборудвана с хладилници и друга апаратура. Об-
щината отпуска през този период обширни пло-
щи за построяване на обществено значими обек-
ти – Консервна фабрика, за постройка сграда на 
Подофицерско дружество „ Бузлуджа”, за колод-
рум на колоездачното дружество „Лястовица”, за 
ловен парк на Ловното дружество „Сокол”, 40 дка 
за детско игрище и за стадион на спортните орга-
низации. Общината дарява и земя за хирургичен 
павилион на болницата, със средства от дарител-
ката Бонка Стайкова се започва строежа на амбу-

Иван Попдимитров (май 1939 - 09.09.1944)
За глобалното решаване на благоустройствени-

те проблеми на града, общинското ръководство 
решава, че трябва да се изготви нов градоустрой-
ствен план по новия закон за градоустройство. 
Променя се обликът на централната градска част - 
оформен е просторен площад, изграждат се нови 
представителни сгради на Пощата, Популярната 
банка, Военния клуб, започва да функционира в 
нова сграда кино „България”. Общината отново 
сключва заем, но продължава благоустройство-
то на града. Тротоарите се покриват с каменни и 
базалтови плочи. Изготвен е нивелационен план, 
закупени са и са положени нови водопроводни 
тръби.

Кою Ковачев (октомври 1944- март 1951 ) - 
Адвокат.

Мандатът му е продължаван няколко пъти. От 
1947 г. в общината има двама помощник кмето-
ве. Основните усилия на новата власт са насочени 
към благоустрояване и хигиенизиране на града и 
селата. В периода 1945-1948 г. се павират площад 
„Свобода” и основните улици в Казанлък. Започва 
се изграждането на нова градска водопроводна и 
канализационна мрежа. Правят се първите сонда-
жи в местността „Енински ливади” за получаване 
на допълнителни количества питейна вода за гра-
да и са построени обществени чешми. През 1945 
г. започва изработването на Градоустрйствен план 
на Казанлък от арх. Сиромахов. Изработва се 3-го-
дишен благоустройствен план на града за периода 
1946-1948 г.През 1945 г. се създава ТПК „Единство”. 
През 1946-1947 г. към Общината са образувани ня-
колко стопански предприятия: Млечна централа, 
Месоцентрала, Предприятие хотел с ресторант 
„Балкан”. Те са със смесено участие на РКС „Попу-
лярна банка” и на кооперации. През 1946 г. е раз-
крито специализирано Акушеро-гинекологично 
отделение към местната болница. Пак през съща-
та година се закупува скъпо струваща рентгенова 
апаратура и започват регулярни прегледи на паци-
ентите. На 23 март 1947 г. започва строителството 
на Хидровъзел „Георги Димитров”. На 23 декември 
1947 г. е открито заводското училище към Воен-
ната фабрика, днес „Арсенал” АД. През 1948 г. се 
създава производството на нареченото по-къс-
но ДИП „Първи май” предприятие. През 1949 г. е 
приет окончателния кадастрален план, а от 1950 
г. започва изготвянето и на регулационен план. 
Приет е план за строителство и благоустрояване за 
периода 1949-1953 г. През 1948 г. започва строежът 
на първата баскетболна площадка в града и се про-
вежда първият баскетболен мач. На 18 май 1948 г. 
със съдействието на общината е създадено култур-
но- просветно дружество на циганите в Казанлък. 
От 1950 г. датира идеята в града да се открие реги-
онален клон на ДЗИ.

За всички останали кметове ще прочетете в следващия брой
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Преп. ПАИСИЙ 
ХИЛЕНДАРСКИ 

 (1722-1773)
 е български народен буди-

тел, пръв изразител на идеята 
за национално възраждане и 
освобождение на българския 
народ. Сведенията за живота 
му се изчерпват почти само 
със съобщението от него в 
единствената му сигурна 
творба „История славенобол-
гарская“. Роден е в Самоков-
ска епархия, най-вероятно 
в Банско. Не е учил „нито 
граматика, нито светски на-
уки“. През 1745 отива в Хи-
лендарския манастир, къде-
то по-късно е йеромонах и 
проигумен. С много труд две 
години събира материали 
(за тази цел ходи и в „Нем-
ска земя“) и започва да пише 
бълг. история, която завърш-
ва през 1762 в Зографския 
манастир. При обиколките си 
из бълг. земи като таксидиот 
носи и своя труд, за да се пре-
писва и разпространява сред 
българите. Предполага се, че 
е умрял на път за Света гора 
в селището Амбелино (Лозни-
ца, дн. към Асеновград).

Паисий ХилендарскиПаи-
сий Хилендарски е олицетво-
рение на прехода от българско 
средновековие към епохата 
на националноосвободител-
ното културно и политическо 
движение. Създаването на 
„История славеноболгарская“ 
по времето и при условията, в 
които той живее, е изключи-
телен граждански и книжовен 
подвиг. Подтикван от патрио-
тизъм и от тревога за съдба-
та на българския род и език, 
чрез своята „книжица“, като 
възкресява славното минало 
на българите, Паисий се стре-
ми да събуди народностното 
им съзнание, да им внуши, 
че имат основание за високо 
национално самочувствие и 
гордост. Един от най-важните 
му аргументи за това е дей-
ността на Константин-Кирил 
и на Методий. С оценките си 
за слав. първоапостоли той 
продължава средновековна-
та традиция на преклонение 
пред тяхното дело, положило 
основата на богатата старо-
българска култура. За съз-
нанието му, че те имат пър-
востепенно значение в бълг. 
история, говори фактът, че 
той включва в труда си отдел-
на глава под наслов „За сла-
вянските учители“.

В нея Паисий Хилендарски 
дава животописни вести за 
тях, спира се на изнамира-
нето на славянското писмо и 
създаването на общославян-
ски книжовен език, посочва 
къде се осъществява мисията 
на Кирил и Методий и кой на-
род пръв е използвал преве-
дените богослужебни книги. 
При трактовката на тези въ-

проси се проявява, съобразно 
с духа на епохата, романтич-
ното отношение на автора 
към миналото на българския 
народ. Канонизиран е за све-
тец на Българската право-
славна цьрква на 26 юни 1962 
г. Паметта му се чества на 19 
юни.

В началото училище 
„Свети Паисий 

Хилендарски“, е било 
килийно училище към 

махленската църква „Св.
Троица“ – построена 

1834г. 
Било робство, но там ней-

де през ХІХ в. пламък светва. 
Разпалва се в малката килия 
на църквата „Света Троица” в 
Новенската махала, осветена 
на 9.ІІІ.1834 г. от търновския 
митрополит Ил. Критски.  
Било светъл празник – „Св. 
40 мъченици”. „Седем, осем 
годишен  тръгнах на учи-
лище.- разказва известния 
казанлъчанин дядо Георги 
Милчев Какачев –  Учеше ни 
даскал Коста от с. Виден. Уч-
ехме  в Новенската махала, в 
клисарската стая, седнали на 
земята. Даскалът ни седеше 
до огнището и шиеше поту-
ри. Всеки от нас имаше па-
никида с написани славянски 
букви, които учехме една по 
една наизуст…Бяхме около 30 
деца”.

Така от далечната 1834 г. 
до днес училището изминава 
своя 174 годишен път. От тук 
тръгват безброй млади учите-
ли, ученици понесли като фа-
кел огъня на просвещението. 
Постепенно от Западна Евро-
па навлизат  нови, по-прогре-
сивни  за епохата,  методи на 
обучение.  През 1858 година  
новенци се отцепили от Къ-
ренското училище и постро-
яват свое   взаимно училище 
в двора на църквата.  Затова  
1858 г. се счита за рождена  
година на ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски”. Първи учител 
в новооткритото Новенско 
общинско училище бил  Ке-
сарий  Серафимов. Дълбока 
диря в развитието на учили-
щето оставя високо образо-
ваният учител Димитър  Ду-
шанов. От 1861 влиятелните 
новомахленски чорбаджии го 
канят като класен учител да 
преподава гръцки, аритме-
тика, благонравие, съкратено 
евангелие и земеописание. 
По негово време училището 
става класно и има четири 
класа[3]. В този момент Но-
венското  училище е конкури-
рало Главното Калпакчийско 
училище. Дим. Душанов е бил 
голям авторитет, известен в 
целия град като „голям дас-
кал”. Учените хора от града 
предпочитали да посещават 
изпитите при Душанов, тъй 
като той бил по за слушане и 
учениците му отговаряли „по  
сербез”.

През 1866 г. тук – в учили-
щето се сформира читалище 
„Просвещение”, което има 
историческа заслуга за про-
веждане на събор на учите-
лите за въвеждане на обща 
програма в училищата. Съ-
борът е открит с встъпителна 
реч на високо образования 
учител и книжовник Йордан 
Стателов, който за известно 
време е учител в Новенското 
училище. В програмата на  
Новенското училище учени-
ците преминавали  4-ри от-
деления, в които изучавали в 
първо отделение – буквите и 
писането им, както и на ци-
фрите до числото 100; второ 
отделение – прочит по книга, 
краснопис и писане; трето 
отделение  –  свободен про-
чит, краснопис, двете първи 

действия от числителницата 
и молитви ; четвърто отде-
ление – раз борен прочит, 
краснопис, разказ от кратка 
свещена история, 4-рите ари-
тметични действия. Преди 
и след Освобождението от 
османска власт  учениците 
учили в стари приземни по-
стройки. През 1892 г. с волни 
пожертвования на граждани-
те от махалата и църквата  се 
построява нова сграда в дво-
ра на църквата „Света Тро-
ица”. Оттогава училището 
носи името „Отец Паисий” и 
е първоначално.

От 1953 до 1961 г. един 
голям учител оставя 

достойна диря – 
директорът Васил Ботев. 

Той извежда училището на 
едно от първите места в ок-
ръга. Известно е със своята 
пословична  чистота и без-
упречен  ред и дисциплина. 
Възпитаници  от това време 
с умиление си спомнят за 
двора с върбите и фонтан-
чето, за пъстро боядисаните 
с блажна боя подове на по-
мещенията и коридорите. 
Особено красива е чешмата 
от мрамор с голямо дърво до 
нея. Пред парадния вход на 
училището от двете страни 
на външното стълбище има 
растение – храст, който при-
дава изключителна красота 
на сградата, особено през 
пролетта с белите си като 
гроздове цветове. Гордост 
на училището е създаденият 
през 1952 г. първи в общината 
танцов състав от учителките – 
Мария Стайкова и Захаринка 
Христова. През 1959 г. танцо-
вият състав участва в Първия 
републикански фестивал на 
художествената самодейност 
и спечелва сребърен медал и  
званието „Лауреат на І-вия  
републикански фестивал”.

Една януарска нощ на 1962 
г. училището е обхванато 
в безпощадни пламъци на 
стихиен пожар. Много бързо 
се разчиства терена и е из-
градена двуетажна сграда с 
8 класни стаи. На 22.ХІ.1962 
г. с много радост, с много 
вълнения в сърцата, с много 
цветя става тържествено от-
криване на новоизграденото 
училище.  За негов директор 
е назначена Кера  Димитрова, 
а за зам. директор Г.Матанов, 
впоследствие  Ел. Петкова. По 
предложение на директорка-
та училището се преименува 
в Основно училище „Паисий 
Хилендарски”. Създава се 
един ръководен екип, който с 
голям ентусиазъм и желание 
съгражда новото училище. 
Ядрото на учителския колек-
тив са началните учители от 
старото училище: В. Баева, 
Б. Лалева, Я.Александрова, 
М. Бозукова, Й. Славчева, З. 
Христова, Ст. Дончева, Ст. Гъ-
дева и М. Кацарова. Обявено 
е за опитно по проблема „Оп-
тимално управление на учеб-
ния процес”.За 2 години то се 
превръща в център на обмяна 
на положителен опит за цяла 
Южна България. За постигна-
ти високи резултати и успехи 
през 1971 г. учителският ко-
лектив е награден с диплом и 
юбилеен златен медал .

Редят се години на усилена 
учебна дейност  – залагане 
на нови експериментални 
програми на теми „Система 
във възпитателната работа”, 
„Възпитание и самовъзпи-
тание” с научни ръководи-
тели от СУ „Кл. Охридски”. 
Учителският колектив под 
ръководството на директор-
ката Павлина Димитрова и 
зам.-директорката Христина 
Коларова извеждат с успех 
заложения опит. Мащабна 
експериментална работа про-
дължава при директорката 
Ирина Вълкова и заместника 
Димитър Ценков.  Училище-
то е определено за базово 
по внедряването на новото 
учебно съдържание в V-VІІІ 
кл.  Следват дни на напрег-
нат училищен живот, в кой-
то богатият опит и добрата 
методическа подготовка на 
учителите се популяризират 
в цяла Южна България.   За 4 
години са изнесени повече от 
100 открити урока. Oсобено  
място заема организираната 
научно-теоретична конфе-
ренция по български език от 
учителката Тошка Христова 
на тема „Прослава на Паи-
сий” в литературата и изоб-
разителното изкуство. На нея 
присъстват базовите  учители 
от Южна България, както и 
специалисти от Института за 
учители гр. Ст. Загора, които 
дават висока оценка за учеб-
ната  работата. Истинско щас-
тие и вълнение за  учениците 
остава и незабравимата сре-
ща с изтъкнатия  казанлъш-
ки художник – Дечко Узунов. 
Извършва се разнообразна 
и богата извънкласната дей-
ност. Тя се ръководи от пио-
нерската дружина. Завоюва-
ните успехи в художествената 
самодейност се множат – тан-
цовият състав участва в прес-
тижния празник „Тракия пее” 
и е заснет от „Българска теле-
визия”. На окръжен фестивал  
съставът получава наградата 
„Първенец”, а битовият хор с 
ръководител учителя Дими-
тър Ходжев   грамота „Отлич-
ник”.

Десет годишният и петна-
десет годишният юбилеи на 
танцовият състав са отбеляза-
ни с тържествени празнични 
концерти, на които под ри-
тъма на българската народна 
музика се извиват кръшни 
хора. Ежегодните прегледи на 
постиженията на клуб ТНТМ 
се превръщат в прекрасен 
училищен празник. Големи 
са  спортните успехи, дължа-
щи се на първия физкултур-
ник Денка Велчева –  брон-
зов медал, флаг и грамота от 
републиканско първенство 
по волейбол, златни медали 
на окръжни първенства по 
футбол, по лекоатлетически 
четири бой златен медал на 
окръжно първенство по бас-
кетбол. За постигнати високи 
успехи дружина „Зоя Кос-
модемянская” е наградена с 
Юбилеен вимпел и почетна 
лента, а  клубът по ТНТМ „Ор-
бита” е обявен за  първенец в 
района.-1973 г.

Научна експедиция „Ор-
хидея” под ръководството на  
Мария Петрова се класира 
на първо място в страната и 
завоюва златен медал – репу-
бликански първенец от 1981г.

Стефка Дочева – обогатя-
ва музикалните традиции с 
блестящи изяви на училищ-
ния  хор и наградите звание-
то „Лауреат” и  бронзов ме-
дал. Имена, имена, имена! На 
ярки таланти! На бистри умо-
ве! Учители  - новатори пока-
зали истински измерения на 
родолюбие и всеотдайност: 
Ст. Дончева, К. Турданова, Н. 
Яцева, Д. Ценков, М. Чернева, 
Ц. Георгиева, В. Антова, М. 
Петрова,Д. Ничева, Кр. Ива-
нова,СТ. Димова,Ст. Палазов 
– базови учители, които годи-
ни наред споделят богатия си 

методически опит с учители-
те от региона. И много други, 
за които работата беше кауза. 
Много работа, упорит труд, 
любов към професията и 
обичта към децата – всичко 
тава е високо оценено: Геор-
ги Матанов, Станка Дончева, 
Дим. Ценков са удостоени с 
високо държано отличие ор-
ден „ Кирил и Методий” ІІ-ра 
степен. Признание за труда 
на десетките и стотици педа-
гози е най-високото отличие 
– орден „Кирил и Методий” 
І-ва степен, с което по случай 
125 годишния юбилей през 
1983 г. е наградено училище-
то. Въпреки превратностите 
на  времето училището про-
дължава да играе важна роля 
в образованието на града и 
при  директорите – Людмила 
Бозукова и Васка Антова.  То 
достойно съхранява тради-
циите на своите предци и ги 
доразвива. По случай 140 го-
дишният юбилей училището 
създаде своите нови символи 
– химн, девиз, юбилеен вест-
ник и награда плакет „Паи-
сий”. Имена, имена, имена! 
Безброй! На ярки таланти 
учители и ученици! Но в пан-
теона на училището с гор-
дост се произнасят имената 
на възпитаниците, заемали 
видно място в обществения 
и културен живот в страна-
та – н.а Любомир Кабакчи-
ев, н.а. Стефан Гецов, Видин 
Даскалов и безброй научни 
работници, лекари, учите-
ли, инженери, музиканти, 
художници. Днес уверено се 
пишат страниците на най-но-
вата история. С  усилията на 
целия колектив, ръководен 
от директорката Цветолина 
Симеонова се постигат нови 
успехи. Многобройните из-
яви на учениците на общин-
ски, областни и национални 
форуми вдъхват увереност за 
бъдещето. 

Училище любимо,
обичам те безкрай!
ти първо си светило
в родния ми край.

Поклон пред теб огнище
на българска просвета
желая да пребъдеш
На многая лета!

А има ли наистина 
будители, в забързаното 

ежедневие, в което никой 
не обръща внимание на 
заобикалящия ни свят?  

Отговорът е категоричен: 
ДА! 

Това са едни от малкото 
майстори на калиграфията 
в България. Думата калигра-
фия е от гръцки произход и 
означава изкуство на краси-
вото писане. Съвременната 
дефиниция на калиграф-
ската практика е изкуството 
на оформяне на знаци по 
експресивен, хармоничен и 
майсторски начин. Истори-
ята на красивото писане на 
ръка е свързана с историята 
на писмеността и почерка и 
се различава според писме-
ните системи – има източно-
азиатска, арабска, еврейска, 
европейска и други калигра-
фии. Калиграфията е жива, 
благодарение на творци като 
Полита и Петър Караилиеви. 
Те са будители, защото раз-
пространяват словото.

Петър Караилиев е завър-
шил художествената гим-
назия НГПИД „Акад. Дечко 
Узунов“ в град Казанлък през 
2010 г. със специалност „Про-
мишлен дизайн“. Същата 
година е приет във Велико-
търновския университет „Св. 
св. Кирил и Методий“ със спе-
циалност „Плакат и визуални 
комуникации“. Завършва с 
отличен успех магистратура 
по същата специалност, като 
впечатлява с нетрадицион-
ната си дипломна работа на 

продължава от стр. 5

За Будителите и Празника
тема „Кирилица и глаголица“. 

През годините е участвал 
в няколко изложби. Сред тях 
са Есенен салон в изложбени 
зали „Рафаел Михайлов“ – 
гр. Велико Търново, (2015 г.), 
както и ежегодните експози-
ции в сградата на Факултета 
по изобразителни изкуства 
(2012 г., 2014 г., 2015 г.). Участ-
ва в празника на книгата в ет-
нографски комплекс Етъра в 
град Габрово през 2016 г. Но-
сител е на награда от излож-
бата „Типокалиграфия 2015“ 
в град Велико Търново.

Неговата съпруга Поли-
та Караилиева също е млад 
творец и представя свои ка-
лиграфски работи в излож-
бата „Буквите говорят“. Тя е 
завършила ВТУ ,,Св. св. Кирил 
и Методий“ със специалност 
„Графика“ през 2010 г. Учи 
една година в Полша, къде-
то открива любовта си към 
букворисуването. Там участва 
в няколко графични изложби, 
а като се връща в България 
запазва калиграфията като 
главно художествено сред-
ство за изразяването си. След 
това продължава магистърска 
програма по психология и 
специализира детско-юно-
шеско консултиране. Вярва, 
че красивите букви трябва да 
носят и красиви послания.

Наскоро талантливото се-
мейство гостува в ОУ „Св. 
Паисий Хилендарски” на I „Б” 
клас с класен ръководител г-н 
Маджаров. Заедно с каките и 
батковците от пети "а" клас в 
час по калиграфия, Петър и 
Полита Караилиеви,  говори-
ха за историята, произхода на 
писмеността и калиграфията, 
както и за етимологията на 
тази дума.

Всеки получи калиграфиче-
ски изписано своето име на 
живо, пред очите му, а мал-
чуганите направиха своите 
първи опити по краснопис.

Източник: 
• Паникида – намазана с восък 

дъска, на която децата през Въз-
рожденската епоха се   учели да 
четат;

• В. „Искра”, К-к , бр.22, 1925  г. 
с.2

• Душанов, Д. Спомени ( писма и 
документи. Публицистика)  с.65

• Георгиев, М., Възраждането на 
Казанлък, Сб. „Казанлък В минало-
то и днес” т.ІІ, 1923, с.109

• Н. Георгиева ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ – гр.Казанлък

• https://plevendnes.com
• https://dorian.bg

Снимки: 
• Неделина Колева
• DORIAN - Галерия за съвремен-

но изкуство
• Личен архив на Петър и Полита 

Караилиеви
• ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – 

гр.Казанлък
• Иван Маджаров
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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
НЕДВИЖИМИИМОТИ-ТЕЛ.0878504270

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.

Съдействазабанковикредити,ипотеки,консултации;
лицензираноценител;изготвяненадокументи;

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.

Новостроителство
115 кв.м., 130 кв.м.

КъщивКазанлък
65000 лв., 72000 лв., 88 000 лв., 
110000 лв., 120000 лв., 180000 лв.

Къщивселата
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;/срещуклубанаСДС/

тел.:0431/85100;
GSM:0898565808;

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.ГолямоДряново
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.
ЗЕМЕДЕЛСКИЗЕМИИГОРИ
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.

Бизнесимоти
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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О Б Я В Л Е Н И Е
ганизация с 

политически цели;
- работи в съд, прокуратура, следствени орани, Министерство на въ-

трешните работи или в други органи от системата за национална сигур-
ност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2.3. Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински 
съвет - Казанлък следните документи:

1. Подробна автобиография, подписна от кандидата;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо за-

боляване;
4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се 

обръщат за препоръки;
5. Мотивационно писмо;
6. Писмено съгласие;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и раз-

криване на документите и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българ-
ската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството 
по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията. Важно! Доку-
ментът се издава от Комисията за разкриване на документите и за обявя-
ване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската народна армия на електронен 

адрес  info@comdos.bg или на адрес: София, 1000, ул. „Врабча“ № 1, тел. 
02/800 45 06

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Казан-
лък (стая № 7), в сградата на Община Казанлък, всеки работен ден от 8:30 
ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. в срок от 01.11.2019 г. до 29.11.2019 
г. включително. 

3. Общински съвет – Казанлък ще избере Временна комисия за 
провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели.

4. Общински съвет – Казанлък в публично заседание с мнозин-
ство, повече от половината от присъстващите членове определят 
кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране 
от общите събрания на окръжните съдилища.

5. Откриването на процедурата за избор на съдебни заседатели 
и правилата за неговото провеждане се обявяват в един местен 
ежедневни, в електронните медии и на интернет страницата на 
Община Казанлък и интернет страницата на Общинския съвет. 

Николай Златанов /П/
Председател на Общински съвет – Казанлък 

  Общински съвет Казанлък открива процедура за 
   избор на съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък за 
мандат 2020 – 2024 г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 66 – чл. 
75 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Казанлък откри-
ва процедура за определяне на 26 броя съдебни заседатели, като 
най-малко 10 на сто от тези лица трябва да се с квалификация в 
областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. 

2. Определя следните правила за нейното провеждане.
2.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен бъл-

гарски гражданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния 

район на съда, за който кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилита-

цията;
- не страда от психически заболявания.
2.2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или ор-

Амбицията за изграждане-
то на тунел под Балкана се за-
ражда точно по времето, кога-
то младата българска държава 
набира икономическа мощ и 
европейско самочувствие и 
е документирана на 16 март 
1897 г. Тогава Градското об-
щинско управление в Габрово 
провежда свое извънредно 
заседание, на което се взе-
ма решение да се направят 
проучвания на Шипченския 
проход относно прокарване-
то на железопътен тунел. С 
начинанието са ангажирани 
тогавашните народни пред-
ставители Христо Манафов и 
Иван Пецов.

Към идеята за прокопаване 
на тунела се присъединява 
и казанлъшката градска уп-
рава, а през декември 1897 г. 
Народното събрание одобря-
ва внесеното предложение 
за прокопаване на тунела, но 
последвалите политически 
боричкания осуетяват реали-
зацията на проекта.

В най-новата ни история 
идеята за изграждане на съо-
ръжението под Балкана е въз-
родена от кмета на Габрово 
Иван Ненов, като през 1994-а 
дори символично е направена 
и първата копка.

С реализацията на тази идея 
по-късно безрезултатно се ан-
гажираха правителствата на 
Любен Беров и Иван Костов, 
а премиерът Жан Виденов го 
вкара за кратко в глуха линия 
с аргумента, че такъв проект 
„не стои на дневен ред“. Още 
повече, че в началото на 1995 
г. вече е провален и първия 
търг за тунел под Шипка с мо-
тива, че обектът е нерентаби-
лен, а правителството на Бе-
ров така и не си признава, че 
е направило гаф, като са обя-
вили конкурс без пълни гео-
ложки проучвания и анализ 
на прогнозирания трафик. Не 
е било откликнато на искане-
то от страна на австрийската 
фирма „Илбао“, обединена 
с „Хидрострой“, държавата 
да поеме рисковете, ако след 
сондажите се окаже, че има 
подпочвени води или че през 
прохода ще минават по-мал-
ко от очакваните коли.

Претенциите за независи-
ма експертно-консултантска 
оценка също не са удовлет-
ворени. Създаденият специ-
ално български консорциум 
„Тунелинвест“ допълнително 
охлажда ентусиазма веднага 
след като излизат резултати-
те от първите му проучвания. 
В офертата си българските 
строители декларират, че 
биха се захванали да дупчат 
под върха само ако им се га-
рантира пълно освобожда-
ване от държавни данъци и 
такси. Оказва се, че бюдже-
тът не може да си го позволи. 
Исканите банкови гаранции 
в размер от четири милиона 
долара не са осигурени от 

Мегапроектът, за който 
се говори от десетилетия 
– изграждането на туне-
ла под връх Шипка - вече 
има съвсем конкретни из-
мерения. На 28. октомври 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ стартира тръж-
на процедура за избор на 
изпълнител на тунела. 
Стойността на обществе-
ната поръчка е 267 225 010 
лв. без ДДС, а срокът за по-
даване на офертите е до 5. 
декември 2019 г.

Обществената поръчка 
предвижда изграждането на 
участък с дължина 10.553 км, 
от които 7.6 км са ново стро-
ителство, а 2.9 км са рекон-
струкция на съществуващия 
път I-5 Габрово – Казанлък, 
както и 5 тунела с обща дъл-
жина 4.011 км, съобщиха от 
пресцентъра на АПИ.

Тунелът под Шипка ще е с 
дължина 3.22 км. Останалите 
4 тунела са по-малки – съот-
ветно 171 м, 240 м, 90 м и 290 
м. Ще бъдат построени още 6 
моста и 1 подлез, 12 армира-
ни насипа, една стоманобе-
тонна подпорна стена, една 
стоманобетонна укрепителна 
стена и т.н.

Тунелът под върха ще се на-
мира на 1 км западно от про-
хода Шипка и на 1 км източно 
от Малуша. Северната част на 

тунела ще бъде в област Га-
брово, а южната – в област 
Стара Загора. Той ще бъде 
с две ленти за движение по 
3.75 м, две водещи ивици 
по 0.50 м и два тротоара по 
0.85 м. Срокът за изпълне-
ние на строително-мон-
тажните работи е 1 280 ка-
лендарни дни или близо 3.5 
години.

Maщaбният пpoeкт зa 
изгpaждaнe нa обxoдния 
път нa Гaбpoвo, вoдeщ към 
бъдeщия тyнeл пoд Шип-
кa, e paздeлeн нa 5 eтaпa 
и ce изпълнявa в двe фaзи. 
В заключителен етап е 
пъpвaтa фaзa, кoятo включ-
вa cтpoитeлcтвoтo нa 4 
yчacтъкa oт oбeктa и eтaп-
нa вpъзкa c oбщa дължинa 
23.25 км. Bтopaтa фaзa 
oбxвaщa cтpoитeлcтвoтo 
нa пeтия yчacтък oт обxo-
да нa Гaбpoвo, включитeл-
нo и нa тyнeлa пoд Шипкa. 
Предвижда се проектът 
„Проектиране и строител-
ство на обект: „Обход на 
гр. Габрово от км 20+124.50 
до км 30+673.48, включи-
телно тунел под връх Шип-
ка“ да бъде предложен за 
финансиране от бъдеща-
та Оперативна програма 
„Транспортна свързаност“ 
2021-2027 г., уточняват от 
АПИ.

българите и французите. Ко-
ректна е само австрийската 
фирма.

Замислян като „тунел на 
века“, проектът си навле-
че яростни критики още на 
хартия. Противниците му 
твърдят, че реализацията ще 
е фатална грешка, защото ще 
се предизвикат задръствания 
по пътищата с излаз на съо-
ръжението.

От 2000 г. насам злопо-
лучният проект е включен 
сред приоритетите в плана 
за регионално развитие на 
област Габрово. Според екс-
перти неговата реализация 
е икономически обоснована, 
целесъобразна и необходима. 
Актуализираната проектна 
документация предвижда 
построяване на 20 км под-
ходи, обходен път с дължи-
на 10,340 км и пътен тунел с 
дължина 3,2 км, широчина 
10 м, височина 4,8 м и две 
ленти за движение. Според 
предварителните проучва-
ния необходимите средства 
за изграждане на 3–кило-
метровото съоръжението са 
125- 250 млн. долара. Това ще 
бъде най-краткия път между 
Северна и Южна България, 
но въпреки споменаваните 
през годините компании като 
„Мицуи“, „Сумимото“, „Ми-
цубиши“, „Тайсей“, „Кажима“, 
„Буиг“ и „Луис Бергер“ и днес 
все още няма реална заявка 
от страна на потенциален 
инвеститор, готов да се заеме 
със строителството на тунела.

Реализирането на стого-
дишната мечта за тунел под 
Шипка е конкретният ан-
гажимент на ОДС, заявен и 
отстояван от премиера Иван 
Костов още в началото на 
мандата му и отстояван ци-
клично до 2001 г.: „Една от 
най-важните точки в седемго-
дишния ни план за развитие 
на областите е построяването 
на тунел под връх Шипка, и аз 
гледам на неговото изгражда-
не като на едно от най-голе-
мите предизвикателства“, за-
яви още в предизборните си 
срещи той, но идеята така си 
и остана на ниво първа копка 
до следващите избори.

Тогава министърът на ре-
гионалното развитие и благо-
устройството Евгений Чачев 
заяви съвсем уверено и убе-
дено: „Изграждането на ту-
нел под Шипка започва през 
следващите две години и този 
проект ще бъде действително 
един от основните приорите-
ти на правителството, защо-
то подземното съоръжение 
е част от най-късия път от 
скандинавските страни и от 
Русия към пристанищата на 
Гърция. Засега на българска 
територия транспортните 
връзки в посока Изток – За-
пад са добре развити, но изо-
става развитието им в посока 
Север – Юг.“

Разразилите се междувре-
менно остри политически 
полемики около непостро-
еното съоръжение пък дадоха 
възможност на президента 
Петър Стоянов иронично 
да констатира при една от 
визитите си в Казанлък, че 
„тунелът под връх Шипка ви-
наги става актуален преди 
избори“. Защото на всички е 
пределно ясно, че евентуал-
ното строителство на тунел 
под Шипка ще бъде доста скъ-
по, а държавата няма пари. 
Инвестицията се осигурява 
от частен капитал по схемата 
концесия. Икономическата 
логика повелява частникът да 
се стреми максимално бързо 
да си възвърне вложението, 
което е равносилно на високи 
такси за преминаване през 
тунела.

Държавата обаче решава да 
разшири кръга от хора, които 
ще го ползват, и поема част 
от таксите. И така потреби-
телите ще плащат 4 евро, за 
да минат през тунела, вместо 
пазарните 6 евро. „Това е въ-
прос на социална политика. 
Дясната държава може да 
каже: няма да има тунел, тъй 
като това е излишен лукс. Но 
лявата да прецени не само 
че трябва да има, но и че той 
трябва да е достъпен за всич-
ки“, аргументират се от Аген-
ция „Пътища“. На диаметрал-
но противоположно мнение 
са депутатите от опозицията.

По думите им въпросната 
социална цена трябва да бъде 
сложена в кавички, защото тя 
на практика ще се плаща от 
всички данъкоплатци. „С да-
нъците си към държавата ще 
се облагат дори гражданите, 
които никога няма да минат 
през тунела под Шипка„, смя-
та Нено Димов, депутат от 
ДСБ.

Изключителната отго-
ворност за историческата и 
икономическа необходимост 
от тунела отново бе припом-
нена от неговия най-върл 
почитател Иван Костов в са-
мото навечерие на изборите 
през 2001 г.: „Магистралата 
и тунелът под Балкана не е за 
удобство.

Въпросът е на оцеляване. 
Пътищата и инвестициите ще 
ни вкарат в Европа.“

Лелеяният десетилетия ту-
нел под връх Шипка може да 
бъде проучен и проектиран 
още до края на 2000 г., след 
което да се премине към реа-
лизиране на конкретна стро-
ителна програма, обещаваха 
един през друг на предизбор-
ни срещи по време на об-
щинските избори в Габрово 
и Велико Търново премиерът 
Иван Костов и вицепремие-
рът Евгений Бакърджиев.

Дори ентусиазирано опис-
ваха с цифри и суперлативи 
какво ще представлява туне-
лът.

Съоръжението ще е важна 
съставна част от европейския 
транспортен коридор номер 
9 и ще осъществи връзката 
„север-юг“ до автомагистра-
ла „Тракия“ в перпендикуляр.

От експертите е заложено 
през тунела да преминават 
дневно 2210 леки коли, 203 
автобуса и 777 камиона. Едва 
1400 коли на ден прогнози-

раха обаче от консорциум 
„Балкан“. 10 долара такса би 
върнала вложените пари, из-
числиха икономисти.

Базовият план от 1995 го-
дина предвижда тунелът да е 
дълъг 3200 метра. Строежът 
може да започне от 1200 м ви-
сочина, като колите преми-
нават на 500 м под върха. За 
строителството се предвижда 
отчуждаването на 104,5 дека-
ра гори, сочат разчети.

Тогава японската консул-
тантска компания Соnstructio 
Projiekt Cosutats Inc изчисли, 
че възвращаемостта на ин-
вестициите в строежа на ту-
нел под Шипка ще е 17.5%., а 
министърът на регионалното 
развитие и благоустройство-
то Евгени Чачев направи 
поредния предизборен пиар 
на правителството: „Япон-
ският инвестиционен фонд 
ще реши дали да финансира 
строежа на тунела под Шип-
ка през юли“. Досега инте-
рес към проекта са проявили 
японските фирми „Мицуи“ и 
„Мицубиши“, американската 
компания „Бехтел“

После Иван Костов загуби 
изборите…

Пороите заличиха първа-
та копка…Тя буреняса и вече 
никой не си спомня дори къде 
беше.

А иначе, днес на тройната 
коалиция явно не й е до ту-
нели.

„Изграждането на тунела 
под връх Шипка не е включен 
в европейските проекти до 
2012 година, тъй като транс-
портният коридор №9 не е 
обявен за приоритет в ЕС“, 
обяви в Казанлък министърът 
на транспорта Петър Мутаф-
чиев. Според министъра ту-
нелът под Шипка може да се 
реализира при сериозно пуб-
лично-частно партньорство 
между държава и фирми, но 
едва след сериозен анализ на 
неговата икономическа ефек-
тивност. До момента обаче 
в транспортното министер-
ство не бил изразен сериозен 
инвеститорски интерес към 
този проект.

Че тунелът под Шипка оба-
че не е приоритет на прави-
телството, а също така не е на 
дневен ред и в програмата на 
Министерството на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ство, стана ясно още в средата 
на месец май в Габрово, по 
време на дискусия за съоръже-
нието и за строителството на 
Западния обходен път, който е 
подстъп към него.

В обсъжданията взеха учас-
тие габровските депутати, 
областният управител, кме-
тът. Поканеният министър на 
регионалното развитие Асен 
Гагаузов не само че не се от-
зова, но изпрати представите-
ли от твърде нисък ранг. Това 
бе повод депутатката Татяна 
Дончева да обяви в типичния 
си стил: „Явно, тунелът Шипка 
е 85-ия приоритет на агенция 
„Пътища“ и МРРБ“.

Становището на агенция 
„Пътища“ е, че тунел под Шип-
ка може да бъде изграден едва, 
след като се изчерпат възмож-
ностите на двете пътни връзки 
между Северна и Южна Бълга-
рия – проходите Шипка и Ха-
инбоаз.

Ами – какво друго ни ос-
тава тогава, освен да чакаме 
следващите парламентарни 
избори и следващото прави-
телство. Какво са някакви си 
още 2-3 години, след като сме 
мечтали цял век…

от parnarov.com

Текста е писан през  
януари месец на 2011 г.

А спомняте ли си, Госпожо?

СТРОИХМЕ ТУНЕЛ,
АМА ВЕЛИК ТУНЕЛ,
ПОД ШИПКА

  Неосъществената мечта на няколко 
поколения мечтатели от Габрово и Казанлък за изграж-
дане на тунел под Балкана брадясва вече 109 години.

АПИ ОБЯВИ ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ЗА ТУНЕЛИТЕ 

ПОД ШИПКА

Стойността е над 267 милиона лева,  
а срокът за изпълнение – 3,5 години

от стр. 1
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РЕШЕНИЕ № 1169 ОС_3039/08.08.2019 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-об-

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

АОС: 3723/2019 г.
Име, фамилия/ фирма: Георги Георгиев
Приход(лв): 3 250,00
Предназначение : Жилищно строителство
Описание на имота: Реална част с площ 92 кв. м от УПИ ХIII-8320 в кв. 376 в 

град Казанлък.

2. Определя пазарна цена от 3 250,00 (три хиляди двеста и петдесет) лева, без 
ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собстве-
ност: Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.505.9160 (три пет едно 
шест седем точка пет нула пет точка девет едно шест нула), с проектна площ 
92 (деветдесет и два) кв. м, при граници: Поземлени имоти с идентификато-
ри 35167.505.9147, 35167.505.9156, 35167.505.9149, 35167.505.8320, образуван 
от Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9147(три пет едно шест седем 
точка пет нула пет точка девет едно четири седем)с обща площ 4503 (четири 
хиляди петстотин и три)кв. м, по Скица-проект №15-364248-22.04.2019 г. на 
СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастралната карта и кадастрални ре-
гистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД 
на АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на 
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), представляващ реална част от 
Урегулиран поземлен имот ХIII-8320 (тринадесет за осем три две нула) в кв. 
376 (триста седемдесет и шести) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед 
№867/07.06.2019 г. на кмет на община Казанлък.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Георги 
Георгиев ЕГНхххххххххх от град Казанлък за прехвърляне собствеността на об-
щинския имот по т. 2, като всички данъци, такси и режийни разноски по изда-
ване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Георги Георгиев.

РЕШЕНИЕ № 1170 ОС_3084/11.09.2019 г.
1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен 

план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - довеж-
дащ водопровод за минерална вода за захранване на поземлени имоти (ПИ) 
- 35167.507.245 - „за друг курортно-рекреационен обект“  и в ПИ 35167.507.34 
- за „плувен басейн“ - Аквапарк в урбанизираната територия на „Казанлъшки 
минерални бани “ от Сондаж № К-2 в землището на Казанлък, находящ се в ПИ 
с идентификатор 35167. 99.743 - „др. поземлен имот за движение и транспорт“.

2. Дава разрешение за възлагане изработката на План-схеми в урбанизира-
ната територия на Казанлъшки минерални бани на довеждащ водопровод за 
минерална вода, продължение на водопровода по т.1.

3. Одобрява Задание по т.1 и т.2, съставено от Възложителя.
РЕШЕНИЕ № 1171 ОС_3098/16.09.2019 г.
1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на про-

карване и сервитути през поземлени имоти с идентификатори 35167.502.4531 
– НТП „За електроенергийно производство“ и 35167.502.9001 – НТП „За второ-
степенна улица“, общинска собственост, по КККР на гр. Казанлък, област Стара 
Загора, засегнати от трасето на електропровода.

Предварителното съгласие е със срок 2 (две) години от датата на издаването 
му.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък, да издаде заповед и да сключи 
договор за възмездно учредяване на право на прокарване, през описаните в т.1 
поземлени имоти и да организира вписването им по партидите на служещите 
имоти, в актовете за общинска собственост и в публичния регистър на Община 
Казанлък за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост.

РЕШЕНИЕ № 1172 ОС_3070/02.09.2019 г.
1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 

– парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – газопро-
водни отклонения за газоснабдяване на Поземлени имоти с идентификатори 
35167.107.13 и 35167.37.6 по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-
18-88/26.11.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, положени чрез хоризон-
тален сондаж в Поземлен имот с идентификатор 35167.119.310, пораждащи 73 
кв.м. сервитутна площ.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.
РЕШЕНИЕ № 1173 ОС_3058/27.08.2019 г.
1. Разрешава да се учреди възмездно право на прокарване и сервитути, през 

поземлени имоти засегнати от трасето на водопровода:

        1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Под-
робен устройствен план – План за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранва-
не за застрояване за Поземлен имот № 35167.172.217– с НТП “Нива”, местност 
„Старите лозя“ с площ от  0,213 дка по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Запо-
вед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, 
с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За 
жилищни нужди“.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.
3. Дава предварително съгласие да се учреди възмездно право на преми-

наване, през част (с приблизителна площ от 17,0 кв.м)  от Поземлени имоти с 
идентификатори № 35167.172.717 – НТП „Пасище“, общинска собственост, по 
КККР на гр. Казанлък, област Стара Загора.

Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) 
години от датата на издаването му.

4.  Упълномощава кмета на Община Казанлък, да издаде заповед и да сключи 
договор за възмездно учредяване на право на преминаване, през  описаните в 
т.3 поземлени имоти и да организира вписването им по партидите на служе-
щите имоти, в актовете за общинска собственост и в публичния регистър на 
Община Казанлък за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост.

РЕШЕНИЕ № 1177 ОС_3095/13.09.2019 г.
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устрой-

ствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на тех-
ническата инфраструктура за Поземлен имот № 06848.24.20 – с НТП “Нива”, 
местност „Зад Тунджа“, с площ от 3,999 дка по КККР на с. Бузовград, одобре-
ни със Заповед РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848, община 
Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на 
имота в „За производствени и складови дейности“.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.
РЕШЕНИЕ № 1178 ОС_3104/17.09.2019 г.
1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на Общи-

на Казанлък, да приеме дарение от Ивайло Колев, представляващо: право-
то на собственост върху незастроена земя с площ от 2 кв.м, представляваща 
Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5551 по КККР на град 
Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, при 
съседи: 35167.502.5550, 35167.502.9233 и 35167.502.9239, получен при добро-
волно прилагане на ПУП-ПР за УПИ IV-5005, кв. 40 по плана на гр. Казанлък, 
одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987 г. Даряваната реална част с площ 
от 2 кв.м, е с данъчна оценка в размер на 45,00 лв. по Удостоверение за ДО 
№7404048783/13.09.2019 г. на Дирекция „Местни приходи“, при община Казан-
лък.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение 
на поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на дого-
вора са за сметка на Община Казанлък;

РЕШЕНИЕ № 1179 ОС_3116/18.09.2019 г.
1. Дава  разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план 

– Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура - подзе-
мен електропровод и газопроводно отклонение за  захранване на поземлени 
имоти (ПИ) с идентификатори 35167.70.3 и 35167.70.10 местност „Малките 
ливади“, преминаващи през следните ПИ с идентификатори: 35167.70.343 –
„селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост; 
35167.69.341-„напоителен канал“ - частна държавна собственост; 35167-69.340 
- „селскостопански, горски, ведомствен път“; 35167.304.6 – „селскостопански, 
горски, ведомствен път“; 35167.56.408 - „водно течение, река“- публична дър-
жавна собственост, 35167.56.700 - „местен път“ - публична общинска собстве-
ност.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.
РЕШЕНИЕ № 1180 ОС_2986/15.07.2019 г.
Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да 

разреши да се допусне по изключение отклонение от правилата и нормативи-
те, определени с Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за отделен 
Урегулиран поземлен имот - УПИ XX-1396 в кв.128 по плана на гр. Казанлък, 
като се съобразява със заварени специфични дадености - реализиран строеж в 
него, като допусне Кинт = 1,4, вместо нормативния 1,2.

РЕШЕНИЕ № 1181 ОС_3078/05.09.2019 г.
Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право 

на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и 
оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както 
следва: 

1. Земеделска земя с площ от 551 (петстотин петдесет и един) кв.м, предста-
вляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.897 (три пет едно шест 
седем, точка, едно пет нула, точка, осем девет седем) по КККР на гр. Казанлък, 
местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска 
земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с 
Поземлен имот с планоснимачен № 897, по Кадастрален план на ползватели-
те, местност „Зюмбюл дере“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 
35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на 
община Казанлък – 62.00 (шестдесет и два) лв.

2. Земеделска земя с площ от 840 (осемстотин и четиридесет) кв.м, предста-
вляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.211.346 (три пет едно шест 
седем, точка, две едно едно, точка, три четири шест) по КККР на гр. Казанлък, 
местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска 
земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с По-
землен имот с планоснимачен № 1346, по Кадастрален план на ползвателите, 
местност „Патрашки ливади“/Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 
35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на 
община Казанлък – 787.00 (седемстотин осемдесет и седем) лв.

3. Земеделска земя с площ от 1288 (хиляда двеста осемдесет и осем) кв.м, 
представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.112.759 (три пет 
едно шест седем, точка, едно едно две, точка, седем пет девет) по КККР на 
гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид 
замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), 
идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 2759, по Кадастрален план на 
ползвателите, местност „Белия камък“/Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, 
ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на 
кмета на община Казанлък - 1443.00 (хиляда четиристотин четиридесет и три) 
лв.

4. Земеделска земя с площ от 1000 (хиляда) кв.м, представляваща Поземлен 
имот с идентификатор № 35167.307.20 (три пет едно шест седем, точка, три нула 
седем, точка, две нула) по КККР на гр. Казанлък, местност „Мутафчийска чеш-
ма“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на 
земята при неполивни условия: 3 (трета), идентичен с Поземлен имот с планос-
нимачен № 20, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Мутафчийска 
чешма“, землище на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен 
със Заповед № 648/18.07.1996 г. на кмета на община Казанлък - 1205.00 (хиляда 
двеста и пет) лв.

5. Земеделска земя с площ от 1000 (хиляда) кв.м, представляваща Поземлен 
имот с идентификатор № 35167.307.23 (три пет едно шест седем, точка, три нула 
седем, точка, две три) по КККР на гр. Казанлък, местност „Мутафчийска чеш-
ма“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на 
земята при неполивни условия: 3 (трета), идентичен с Поземлен имот с планос-
нимачен № 23, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Мутафчийска 
чешма“, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен 
със Заповед № 648/18.07.1996 г. на кмета на община Казанлък - 1205.00 (хиляда 
двеста и пет) лв.

6. Земеделска земя с площ от 634 (шестстотин тридесет и четири) кв.м, 
представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.240.871 (три пет 
едно шест седем, точка, две четири нула, точка, осем седем едно) по КККР на 
гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид 
замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), 
идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 871, по Кадастрален план на 
ползвателите, местност „Татарска могила“/Старите лозя/, землище на гр. Ка-
занлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 
г. на кмета на община Казанлък – 71.00 (седемдесет и един) лв.

7. Земеделска земя с площ от 504 (петстотин и четири) кв.м, представляваща 
Поземлен имот с идентификатор № 27499.352.152 (две сесем четири девет де-
вет, точка, три пет две, точка, едно пет две) по КККР на с. Енина, община Казан-
лък, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен Директор 
на АГКК, с начин на трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполив-
ни условия: 6 (шеста), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 152, по 
Кадастрален план на ползвателите, местност „Субашко“, землище на гр. Казан-
лък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. 
на кмета на община Казанлък – 126.00 (сто двадесет и шест) лв.

8. Земеделска земя с площ от 1800 (хиляда и осемстотин) кв.м, представля-
ваща Поземлен имот № 95.407 (девет пет, точка, четири нула седем) по Плана 
на новообразуваните имоти на местност “Амбаркая“, землище на с. Бузовград, 
ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък, одобрен със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 
г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: 
За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 5 
(пета) – 753.00 (седемстотин петдесет и три) лв.

9. Земеделска земя с площ от 799 (седемстотин деветдесет и девет) кв.м, 
представляваща Поземлен имот № 95.408 (девет пет, точка, четири нула осем) 
по Плана на новообразуваните имоти на местност “Амбаркая“, землище на 
с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък, одобрен със Заповед № ДС-
ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на 
трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при непо-
ливни условия: 5 (пета) – 430.00 (четиристотин и тридесет) лв.

№ по 
ред

Идент. 
на имот 
по КККР

Вид тери-
тория

Начин на 
трайно полз-

ване

Собстве-
ник

Вид 
собстве-

ност

1 83199. 
80.653

Земедел-
ска

За селско-
стопански 
горски, 
ведомствен 
път

Община 
Казанлък

Общин-
ска Пуб-
лична

3 83199. 
77.656

Земедел-
ска

За селско-
стопански 
горски, 
ведомствен 
път

Община 
Казанлък

Общин-
ска Пуб-
лична

4 83199. 
77.655

Територия 
на транс-
порта

За трасета 
на вело и 
мотоспорт

Община 
Казанлък

Об-
щинска 
Частна

5 83199. 
45.612

Територия 
на транс-
порта

За трасета 
на вело и 
мотоспорт

Община 
Казанлък

Об-
щинска 
Частна

7 83199. 
90.329

Територия 
на транс-
порта

За трасета 
на вело и 
мотоспорт

Община 
Казанлък

Об-
щинска 
частна

8 83199. 
91.324

Територия 
на транс-
порта

За трасета 
на вело и 
мотоспорт

Община 
Казанлък

Об-
щинска 
частна

9 83199. 
92.323

Територия 
на транс-
порта

За трасета 
на вело и 
мотоспорт

Община 
Казанлък

Об-
щинска 
публична

10 83199. 
40.238

Територия 
на транс-
порта

За местен път Община 
Казанлък

Общин-
ска Пуб-
лична

РЕШЕНИЕ № 1182 ОС_3090/12.09.2019 г.
Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при 

наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска 
собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор № 35167.221.318 по КККР на гр. Казан-
лък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 1318 по Кадастралния 
план на ползвателите с площ от 1224 (хиляда двеста двадесет и четири) кв.м, в 
собственост на наследниците на Койна Найденова по силата на Нот. акт № 145, 
т. III, д.№ 1639/1994 г.

2. Поземлен имот с идентификатор № 35167.301.185 по КККР на гр. Казанлък, 
идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 1185 по Кадастралния план на 
ползвателите с площ от 1151 (хиляда сто петдесет и един)  кв.м, в собственост 
на наследниците на Лиляна Мицова и на наследниците на Соня Маноилова по 
силата на Нот. акт № 151, т. V, д.№ 1732/1997 г.

3. Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.353 по КККР на гр. Казан-
лък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 353 по Кадастралния план 
на ползвателите с площ от 632 (шестстотин тридесет и два) кв.м, в собственост 
на наследниците на Иван Величков по силата на Нот. акт № 171, т. III, д.№ 
1455/1995 г.

4. Поземлен имот с идентификатор № 27499.60.10 по КККР на с. Енина, 
идентичен с част от поземлен имот с площ 142/200 (сто четириредест и два от 
двеста) кв.м, по Кадастралния план на ползвателите, в собственост на наслед-
ниците на Начо Джавгов по силата на Решение № 08 от 22.05.1997 г. на ОСЗ гр. 
Казанлък.

5. Поземлен имот с идентификатор № 35167.281.826 по КККР на гр. Казан-
лък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 1826 по Кадастралния 
план на ползвателите с площ от 494 (четиристотин деветдесет и четири) кв.м, в 
собственост на Йовчо Йовчев по силата на Нот. акт № 193, т. III, д. № 1727/1994 
г.

6. Поземлен имот с идентификатор № 35167.130.805 по КККР на гр. Казан-
лък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 805 по Кадастралния план 
на ползвателите с площ от 579 (петстотин седемдесет и девет) кв.м, в собстве-
ност на Радостина Георгиева по силата на Нот. акт № 27, т. XI, д. № 3686/1994 г.

7. Поземлен имот с идентификатор № 53179.132.865 по КККР на с. Овощник, 
идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 2865 по Кадастралния план на 
ползвателите, с площ от 778 (седемстотин седемдесет и осем) кв.м, в собстве-
ност на Маргарита Гълъбова по силата на Нот. акт № 114, т.I, д. № 183/1997 г.

РЕШЕНИЕ № 1183 ОС_3115/18.09.2019 г.
Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „По-

мощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на Златко 
Петров от гр. Казанлък  в размер на 400 лв.

РЕШЕНИЕ № 1184 ОС_3082/11.09.2019 г.
Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., Подпараграф 42-14 „По-

мощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:
1. Диан Добрев от с. Средногорово  в размер на 400 лв.
2. Йорданка Желязкова от гр. Казанлък, в размер на 400 лв.
3. Диан Недев от с. Бузовград, в размер на 400 лв.
4. Таня Пенчолова от гр. Казанлък, в размер на 200 лв.
5. Гергана Радкова от гр. Казанлък, ап. 8 в размер на 400 лв.
6. Лиляна Колева от гр. Казанлък, в размер на 400 лв.
7. Десислава Катмер от гр. Крън, за сина си Делиан Катмер – в размер на 400 лв.

РЕШЕНИЕ № 1185 ОС_3126/24.09.2019 г.
1. Избира Даниела Димитрова Коева, заместник кмет по строителство, ин-

фраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността кмет на Общи-
на Казанлък, за периода от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане 
на клетва на новоизбрания кмет.

2. На временно изпълняващия длъжността кмет на Община, за времето през 
което изпълнява длъжността да се изплаща трудово възнаграждение съгласно 
чл.259 ал.1 от КТ.

РЕШЕНИЕ № 1186 ОС_3127/24.09.2019 г.
1. Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на Кметство, за пе-

риода от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва от ново-
избраните кметове на кметства, както следва:

1.1. Кметство гр. Шипка - Станислава Русева  - Старши експерт в кметство 
гр. Шипка;

1.2. Кметство гр. Крън - Георги Тотев - Старши експерт в кметство гр. Крън;
1.3. Кметство с. Бузовград - Калина Кършакова - Главен специалист в кмет-

ство
с. Бузовград;
1.4. Кметство с. Горно Черковище            - Гергана Христова - Главен специа-

лист в кметство с. Г. Черковище;
1.5. Кметство с. Долно Изворово - Мая Петрова - Главен специалист в кмет-

ство
с. Д. Изворово;
1.6. Кметство с. Дунавци - Станка Колева - Главен специалист в кметство с. 

Дунавци;
1.7. Кметство с. Копринка - Стела Томова - Главен специалист в кметство с. 

Копринка
1.8. Кметство с. Овощник - Марийка Георгиева - Главен специалист в кмет-

ство с. Овощник;
1.9. Кметство Кънчево - Стефка Чернева - Главен специалист в кметство с. 

Кънчево;
1.10. Кметство с. Розово - Румяна Дамянова -Главен специалист в кметство 

с. Розово;
1.11. Кметство с. Ръжена - Надежда Димитрова – Главен специалист в кмет-

ство с. Ръжена;
1.12. Кметство с. Черганово - Валентина Драгнева - Главен специалист в 

кметство с. Черганово;
1.13. Кметство Ясеново - Радка Добрева - Главен специалист в кметство с. 

Ясеново.
2. На временно изпълняващите длъжността кмет на кметство, за времето 

през което изпълняват длъжността да се изплаща трудово възнаграждение съ-
гласно чл.259 ал.1 от КТ.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък, да издаде заповед и да сключи 
договор за възмездно учредяване на право на прокарване, през  описаните в т.1 
поземлени имоти и да организира вписването им по партидите на служещите 
имоти, в актовете за общинска собственост и в публичния регистър на Община 
Казанлък за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост.

РЕШЕНИЕ № 1174 ОС_3071/02.09.2019 г.
1. Дава разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план 

– План за застрояване и План-схеми за елементите на техническата инфра-
структура за Поземлен имот с идентификатор 83199.27.604 – с НТП  “Нива”, 
местност „Под спирката“, с площ от 2,574 дка по КККР на гр. Шипка, одобрени 
със Заповед № РД-18-964 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община 
Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на 
имота в „За производствени и складови дейности“;

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.
РЕШЕНИЕ № 1175 ОС_3073/03.09.2019 г.
1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 

– Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – подземен 
електропровод ниско напрежение за захранване на поземлен имот с иденти-
фикатор 27499.348.55 – с НТП  „Ниско застрояване (до 10м.)”, м. „Пъдарнята“, с 
площ от  0,489 дка по КККР на  село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 
30.12.2009 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.
3. Дава предварително съгласие за право на прокарване, респективно учре-

дяване на сервитут в ПИ с идентификатор 27499.41.162 с НТП „За селскосто-
пански, горски, ведомствен път“ (с площ на сервитута 190,00 кв.м), общинска 
собственост, ПИ с идентификатори 27499.41.8 с НТП „За селскостопански, гор-
ски, ведомствен път“ (с площ на сервитута 436,00 кв.м), общинска собственост 
и ПИ с идентификатор 27499.343.501 с НТП „За селскостопански, горски, ведом-
ствен път“ (с площ на сервитута 170,00 кв.м), общинска собственост, всички по 
КККР на  село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на 
АГКК - София, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 
(три) години от датата на издаването му.

РЕШЕНИЕ № 1176 ОС_3094/13.09.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57, чл. 80, ал. 7,  и чл. 81  от На-
редба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество на ОбС–Казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване за 
продажба на:

№ Предмет на търга: Час на 
търга

Начална 
тръжна 

цена, лв.

Цена за тр. 
док., в лв. /
без дълж. 

ДДС/

1. Кобила с уникален доживотен №: 
100003000124235,  име Милена

10,00 450 50

2. Кон с уникален доживотен № 
100003000124273, име Христо

10,30 650 50

Търговете ще се проведат на 12.11.2019 г. в ст. 21А в сградата на Община 
Казанлък. Втора дата -  20.11.2019 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена.
Тръжна документация се получава от гише № 7 в ЦИУ при Община Казан-

лък срещу заплатена цена в брой на касата в Центъра за информация и услуги 
на гражданите.

Оглед на животните: за кобилата - в Животновъден обект на ЗП Велина 
Иванова Ракаджиева в с. Овощник, общ. Казанлък и кончето в Животновъден 
обект на ЗП Златка Генчева Стойчева, гр. Казанлък от 10ч. до 16 ч. през всички 
работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Необходими документи за участие в търга: Заявление /по образец/, ведно 
с приложенията към него. За лицата, регистрирани по Търговския закон е за-
дължително посочването на ЕИК по БУЛСТАТ. 

За повече информация: тел. 0431 98 243 или на гише №7 в Центъра за ин-
формация и услуги при Община Казанлък.

ТАТЯНА СТАНЕВА
н-к отдел ИУС при Община Казанлък

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от 
ЗООС, ТЕРА РОЗА ЕООД с ЕИК: 200545230 

съобщава, че на основание чл. 134(1), т.1 и 
чл. 134(2), т. 6 от ЗУТ, започва процедури 

за Изменение на ПУП-ПЗ в ПИ 83199.141.25 
от землището на гр. ШИПКА, община 

КАЗАНЛЪК. 

Решения на ОбС



Брой 3712 Петък, 1 ноември 2019 г.

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

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ

ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ

ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

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

Разказват от ръковод-
ството на училището :

1 ноември – Денят на на-
родните будители ни подтик-
ва да  обърнем поглед отново 
към миналото. На този ден 
прославяме онези книжовни-
ци, писатели, просветите-
ли, които въоръжени с перо 
в ръка създали книгите, от 
които днес се учим.Нарича-
ме ги будители-  войните на 
знанието и науката, които 
създадоха богата и неприход-
на книжнина в европейската 
съкровищница, построиха из 
цялата българска земя учили-
ща, църкви и читалища.

Славата на пръв будител 
на нацията заслужено носи 
Свети Паисий Хилендарски- 
гениално прозрял опорите 
на народностното съзнание, 
на българския дух: българ-
ския език, родната земя и 
историческото минало. Го-
рещата любов към народа, 
подигравките и унижението 
на светогорските монаси, 
както и гърчеенето на някои 
българи  го подтикват да из-
вади от забрава историята на 
своя народ. Малката книжка, 
завършена през 1762 г. има 
завладяващо заглавие Славя-
нобългарска история за наро-
да и за царете, и за светците 
български, и за всички бъл-
гарски дела и събития“.

Нашите казанлъшки учи-
тели и предци оценили вели-
кото дело на Паисий и преи-
менували новопостроената 
сграда през 1892 г. – училище 
„Отец Паисий“. То е отворено 
много преди това в килии-
те на новопостроената през 
1834 г. църква „Света Трои-
ца“. От килията до днес учи-
лището извървява  185 годи-
ни – дълъг път на  развитие, 
възход и просперитет. 

В летописната история на 
училището се приема за на-
чало 1858 г. , когато новенци 
се отцепили от къренското 
училище и в двора на църква-
та построяват свое училище, 
отговарящо на изисквания на 
новото време.

Учителите оставили светла 
диря в историята на учили-
щето - Кесарий Серафимов 
– първият учител на учили-
щето;Димитър Душанов -из-
дигнал го до класно училище;  
Йордан Стателов – изградил 
образцови класове; Стоян 
Касев – първият директор на 
началното училище „Отец 
Паисий“; Васил Ботев (ди-
ректор- 1953-1961)- хигиени-
зирал класните стаи,  благоу-
строил двора и го превърнал 
в най-чистото и приветливо 
в областта; Кера Димитро-
ва (1962-1971) – превръща 

Уважаеми учители, служители и роди-
тели, скъпи ученици, 

поздравяваме ви с нашия патронен 
празник!

Нека с гордост носим името на първия  бъл-
гарски будител! Успешно да продължим да 
търсим доброто и знанието!

Новенското училище е част от казанлъш-
ката история, част от културно- образова-
телната идентичност на града ни и ние се 
гордеем с това.

Извървян е дълъг път, преодолени са труд-
ности, постигнати са резултати, смели са 
бъдещите ни планове.

Пожелаваме на всички Паисиевци здраве и 
сили, упоритост и вдъхновение при овладява-
не на знанията!

През седмицата посветена на патрона про-

ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ
БУДИТЕЛ

ведохме редица инициативи: спортен празник, 
час посветен на патрона, състезание по мате-
матика, 

конкурси за есе, стихотворение, разказ, ри-
сунка и мултимедийни презентации на тема

„ Паисий пръв народен будител“ и“ Обичам 
моето училище“ 

На 31.10.2019 год. представителна група от 
23  учители и служители  участваха в търже-
ствата посветени на Паисий Хилендарски в гр. 
Банско. 

Обмениха опит с учителите от училище „ 
Свети Паисий Хилендарски“ от града.

 Като награда за всеотдайния труд всички 
работещи в училището  получават средно по 
15%  увеличение на основната  работна запла-
та, считано от 1.10.2019 год.

Честит празник!

Казанлъшкото 

училище, което 

гордо носи и днес 

името на 

новата съвременна сграда в 
основно училище „Паисий 
Хилендарски“, в което започ-
ва експериментална работа;  
Ирина Вълкова (1975-1987)- 
издигнала го като базово учи-
лище с кипящ  педагогически 
опит. . 

Развитието  на училището 
продължава и при директо-
рите Людмила Бозукова и 
Васка Антова като се създават 
и утвърждават символите на 
училището – награден плакет 
„Паисий“ за успехи на учите-
ли и ученици, химн на учили-
щето, юбилейно вестниче“У-
чилищно Звънче“.

Учителите Станка Донче-
ва, Геновева Василева, Мария 
Петрова, Коля Турданова, Ге-
орги Топузлиев, , Нели Дянко-
ва, Зам. директор Ценков,С-
тефка Димова, Бакърджиева, 
Стефка Дочева, Донка Ниче-
ва, Чернева, Кръстина Ива-
нова, Величка Караколева, 

Георгиева, Радка Йорданова, 
Тотка Бойчева, Бойка Арна-
удова, Костадин Димитров, 
Невена Иванова, ЗАС Гергана 
Желева    са предали своите  
знания и умения  на възпита-
ниците на училището..

 За високите постижения 
училището е наградено с най 
високото отличие – орден 
„Кирил и Методий“ – І-ва сте-
пен. 

Днес училището се ръко-
води от Цветолина Цветкова, 
директор и Николина Геор-
гиева, заместник - директор. 
То е с  обогатена  материална 
база и нов облик, с построен 
паметник на Свети Паисий – 
единствен в областта,  с ори-
гинален препис на История 
славянобългарска, с голям 
физкултурен салон и спортна 
площадка. 

Най-ценното за училището 
са неговите ученици, които 
се увеличават всяка година, 

младият колектив от  учи-
тели и служители с устрем 
за работа и иновации. Учи-
лището работи по различни 
проекти и занимания по ин-
тереси, целящи да ангажират  
смислено времето на своите 
възпитаници. Участието в 
различни конкурси, състеза-
ния и олимпиади  за измина-
лата учебна година ни донесе 
много награди- 2 златни, 1 
сребърен, 3 бронзови медали 
от участие в математическо 
състезание; 6 златни, 1 сре-
бърен, 3 бронзови медали от 
историческо състезание и 1 
златен, 1 сребърен и купа за 
3-то място от финал на на-
ционално историческо със-
тезание ; 1-во място на Чудо-
мирови празници, спортни 
успехи- първенци по тенис 
и футбол на общински игри, 
много добро представяне на 
националното външно оце-
няване. 

КАЗАНЛЪШКИЯТ 
ЧИМШИР Е СРЕД 

ФИНАЛИСТИТЕ

Приятели, гласувайте за 
това дърво, за което може да 
се осведомите как изглеж-
да, каква е историята му и 
по какъв начин да гласува-

те в сайта "Дърво с корен 
2019г.", където като клик-
ните "Гласувай за люби-
мо дърво" да продължите 
по-нататък.

Рядък вид вековно дърво 200 годишен чимшир от 
централната част на Казанлък бе номинирано в 2 ка-
тегории от конкурса "Дърво с корен 2019": - в основната 
категория е между 10-те финалисти, а в допълнителна-
та - "Вековните дървета говорят" - между 3-те финали-
сти. Продължава онлайн гласуване до 5-ти ноември, за 
да се излъчат победителите. 

https://bepf-bg.org/дърво-с-корен/

Лилия Димитрова - внуч-
ка на Георги Христов Чор-
баджийски, един от създа-
телите на патриотичното 
Дружество на запасните 
подофицери в Казанлък, 
и племенница на писате-
ля, художник и хуморист 
Димитър Чорбаджийски 
– Чудомир, представи в 
града последната си книга 
– „Забравени страници от 
семейния архив”. 

Събитието бе съпътствано 
с фотоизложба от семейните 
албуми, които племенницата 
на Чудомир пази. Книгата бе 
представена от Мариета Ста-
нева от Националния военно-
исторически музей.

Лилия Димитрова е ра-
ботила като учителка, за-
вършила е и „Богословие” 
във Великотърновския уни-
верситет. Автор е на книги 
със стихове, с детски пиеси, 

пътеписи, краеведски из-
следвания. Преди 4 години, 
по случай своя 80-и рожден 
ден, тя представи книгата 
си „България над всичко”, 
посветена на Дружеството 
на запасните подофицери в 
Казанлък.

Представянето на книгата 
бе организирано от Литера-
турно-художествен музей 
„Чудомир” и Музея на фото-
графията.

ЦЯЛ ЖИВОТ ЛИЛИЯ 
СЪХРАНЯВА  

СЕМЕЙНАТА И  
НАЦИОНАЛНА 

 ПАМЕТ

Будителска


