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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 
0877 97 53 33

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

С ВАС ЩЕ РАБОТИМ 
ПОЧТЕНО ЗА КАЗАНЛЪК РУМЯНА ДРУМЕВА 

ПРЕДЛОЖИ 
ФОРМУЛАТА НА 

СПОДЕЛЕНО 
УПРАВЛЕНИЕ

СТИСНЕТЕ 
СИ РЪЦЕТЕ И 
РАБОТЕТЕ ВСИЧКИ  
ЗА КАЗАНЛЪК

37.КОИТО КАЗАНЛЪЧАНИ ИЗБРАХА

СЕ ЗАКЛЕХА
ДРУЖНО ДА ИМ СЛУЖАТ ВЯРНО

„Днес подавам ръка за 
подкрепата на всички по-
литически групи в новия 
Общински съвет.

Като общински съветници 
днес ние сме длъжни заедно 
да работим за казанлъчани. 
Те са нашият работодател. 
Очакват от нас. Ще изискват 
от нас. Време е да дадем 
най-доброто от себе си за об-
щина Казанлък!“, заяви след 
избирането си за председа-
тел на Общински съвет – Ка-
занлък, Николай Златанов. 
Той подчерта, че гаранция за 
правилното развитие на една 
община е съвместната работа 
на Общинския съвет и кмета. 
„Изминаха осем години, в 
които Общинският съвет даде 
най-доброто от себе си общи-
на Казанлък да работи и да се 
развива във вярната посока. 
Изпълнявал съм правомощи-
ята си с ясното съзнание, че 
Общинският съвет като орган 

на управление не приема 
самостоятелни политики и 
Програма за изпълнение, 
а само следва Програмата 
за развитие на общината, 
предложена от мажоритар-
но избрания кмет. Протег-
нахме ръка да работим с 
всеки в полза на нашата об-
щина. Онези, които искаха 
да работят за Казанлък, за 
населените места и по-до-
брия живот на казанлъчани, 
я поеха. Така и успяхме да 
направим голямо мнозин-
ство в Общинския съвет. 
Бяха взети редица реше-
ния в опита ни да осигурим 
по-добрия начин на живот 
на казанлъчани – на онези, 
които живеят тук, и тези, 
които искат да се завърнат. 
Осем години по-късно смея 
да кажа, че до голяма степен 
успяхме. Предстои обаче 
още много работа…“, заяви 
пред новия Общински съвет 
Николай Златанов.

ПОДАВАМ РЪКА НА ВСИЧКИ 
ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ В 
НОВИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ТРЕТИ МАНДАТ И ЗА НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
НАЧЕЛО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

В състава на новия об-
щински съвет на Казан-
лък за първи път поло-
жиха клетва 7 общински 
съветници. Останалите 
са били в предишния или 

в предходни състави на 
местния парламент. 11 
са жените в общинския 
съвет на Казанлък, кой-
то е съставен от 37 съ-
ветници. Юридическото 

лоби в местния парла-
мент е представено от 
общо 6 прависти. Има и 
двама лекари. Инжене-
рите в общинския съвет 
са седем, а икономисти-

те петима. Останалите 
са педагози, представи-
тели на частния бизнес, 
има един фармацевт, 
доктор на исторически-
те науки и др.

Първото заседание 
на Общински съвет – 
Казанлък, Мандат 2019 
– 2023 г. се проведе на 5 
ноеври в зала „Инфра“.

Заседанието откри Об-
ластният управител на об-
ласт Стара Загора Гергана 
Микова, която го свика със 
Заповед № AK-02-ЗД-28 от 
31.10.2019 г.. Тя пожела „ман-
дат, изпълнен с много пол-
зотворни решения и реали-
зирани проекти в красивия 
Казанлък“. Съпредседателст-
ващ на заседанието по тра-
диция бе най-възрастният 
новоизбран съветник - Ни-
колай Ибушев. Той прикани 
присъстващите да положат 
клетва. Всички новоизбрани 
общински съветници и кме-
тове на кметства във всички-
те 19 населени места в общи-
ната положиха клетва.

Областният управител 
спази традицията и връчи 
отново символа на местното 
самоуправление на Общи-
ната – огърлицата на ново-
избрания, досегашен и встъ-
пил в длъжност Кмет Галина 
Стоянова.

"Грижата за всеки един гражданин ще е мой при-
оритет и в следващите 4 години.

Обичам Казанлък и ще продължа да работя с 
чест и морал за прекрасната ни Долина и обична-
та ни община!”, заяви тя след полагане на клетва 
като кмет на община Казанлък трети мандат на 
тържествената първа сесия на новия Общински 
съвет."

На сесията на Общинския 
съвет, кметът Галина Стояно-
ва предложи на съветниците 
своите три предложения, от-
разяващи част от визията й 
за по-социална политика в 
общината, а именно:

1. Едногодишна финансова 
помощ за всяко новородено 
дете в община Казанлък с 
постоянен адрес, чиито ро-
дители се осигуряват и не 
получават социални помощи, 
под формата на ваучер, на 
стойността на необходимото 
количество памперси за ед-
ногодишното отглеждане на 
новороденото.

2. Намаляване с 50% на ку-
пона за хранене на децата от 
0 до 3 години в детска млечна 
кухня, който сега е 1 лев, на 
символичните 0,50 лв.

3. Увеличаване с 50% на 
стойността на един храноден 
на децата в детските ясли и 
детските градини за сметка 
на бюджета, за да се хранят 
децата от 3 до 7 години с още 
по-качествените продукти за 
тяхното здраве.Продължава на стр. 3

Хитът на Сесията

Към стр. 2

Към стр. 3Първите
стъпки 

на Галина3
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„Споделеното управле-
ние“, което БСП предложи 
на всички политици вед-
нага след местните избори, 
стана водеща фраза на пър-
вото заседание на местния 
парламент още в първите 
часове от неговото функ-
циониране. 

37-те старейшини от петте 
политически сили, участващи 
в новия общински съвет се 
заклеха, а новият-стар кмет 
Галина Стоянова във встъпи-
телното си слово се позова 
именно на „споделеното упра-
вление“, въведено само преди 
седмица от левицата и се за-
рече, че ще реализира част от 
програмата на БСП.

Според Стоянова още в 
следващия бюджет ще бъдат 
предвидени помощи за млади 
семейства и новородените им, 
изразяващи се в подпомагане 
за осигуряване на бебешки 
памперси за една година вре-
ме. С 50 стотинки от общината 
ще увеличат издръжката на 
едно дете в детските заведе-
ния, а с 50 стотинки ще по-
евтинее купонът за детската 
кухня.

Общинският съвет избра 
свой председател – отново и за 
трети път той е Николай Зла-
танов. Другото предложение 
местния парламент да оглави 
юристът от БСП Моника Ди-
нева отпадна с 13 гласа пред 
24-те вот за Златанов. Така яс-
ната заявка на втората по брой 
мандати политическа сила – 
БСП, да излъчи пръв сред рав-
ни, бе бламирана от очевидна-
та първа „плаваща“ коалиция 
в този местен парламент.

Припомняме, че ГЕРБ вка-
раха 13 съветника, БСП – 9, 
Алтернатива за гражданите – 
8, ДПС – 6, ВМРО – 1.

Въпреки това именно БСП 
зададе тона в новия полити-
чески сезон – от една страна с 
дефинирането на „споделено 
управление“ и от друга като 
провокира определено пове-
дение в останалите полити-
чески субекти да изпълняват 
приоритети от платформата 
на левицата.

По повод водещата крила-
та фраза, въведена от БСП и 
старта на употребата й, пред-
седателят на коалиция БСП за 

България в Казанлък Румя-
на Друмева направи кратко 
експозе пред колегите си от 
Общинския съвет, в което 
коментира:  

„Честитя ви още веднъж 
избора и се надявам всеки 
един от нас да има достойния 
мандат.

Споделено управление, 
което декларирахме от име-
то на БСП, искам да дефини-
рам ясно.

„Споделено“ означава, че 
всеки един от нас – 37-те, 
трябва да носи отговорност 
и да предлага компетентни 
и отговорни решения, които 
да са в интерес на гражда-
ните, като изключва праз-
ното политическо говорене 
и доминанти. Да ценим про-
фесионалните и законосъо-
бразните решения.

Проблемите на нашите 
съграждани нямат цвят. Те 
просто трябва да бъдат реша-
вани.

Благодаря на г-жа Стояно-
ва, която в словото си вече 
начерта първите си основни 
неща, които трябва да ре-
шаваме, и аз ще се съглася, 
защото младите хора, демо-
графския срив – това са про-
блеми, които Общинският 
съвет трябва задълбочено да 
реши в следващите няколко 
години.

Когато си позволих да 
изразя от името на БСП, че 
имаме смелостта да напра-
вим предложение, оценихме, 
че в групата от 37 има из-
ключително подходящи лич-
ности, които са над десет в 
този Общински съвет, които 
могат достойно да изпълнят 
тази функция. Те не са само 
от БСП“.

Председателят на Общин-
ския съвет трябва да бъде 
необходимия организатор, 
който да акумулира енергия-
та и компетенциите на всеки 
един общински съветник в 
правилната посока, да дава 
нормалния микроклимат и 
тон в заседанията на Общин-
ския съвет“.

От БСП коментираха в ку-
лоарите, че като втора поли-
тическа сила ще продължат 
последователно усилията за 
отстояване интереса на хо-
рата, като продължение на 
политиката им от предходни 
мандати.

РУМЯНА ДРУМЕВА 
ПРЕДЛОЖИ 

ФОРМУЛАТА НА 
СПОДЕЛЕНО 

УПРАВЛЕНИЕ
от стр. 1Изпълняващата длъж-

ността кмет Даниела Ко-
ева съобщи, че Община 
Казанлък е предприела 
почистване на речното ко-
рито на река Стара река в 
село Енина

 „В изпълнение на своите 
задължения на добър стопа-
нин и за да осигури безопас-
ност на своите жители от на-
чалото на седмицата Община 
Казанлък предприе дейности 
по осигуряване проводимост-
та на речното корито на река 
Стара река по цялото проте-
жение на реката в село Ени-
на.“, уточни тя.

Дейностите включват по-
чистване на дървесна и храс-
това растителност и отпадъ-
ци. За целта е избрана фирма 
– изпълнител по реда на Зако-
на за обществените поръчки. 
Работите по обезопасяване на 
речното корито е предвидено 
да приключат до края на ид-
ната седмица.

Изпълняващата длъжността 
кмет Даниела Коева, замест-
ник-кмет в Общината при-

помни, че това е втори обект, 
по който Общината работи в 
Енина, след като миналата го-
дина беше почистено речно-
то дере и бяха изградени два 
моста. Непосредствено преди 

Даниела КОЕВА: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
ПОЧИСТВА КОРИТОТО НА РЕКА "СТАРА 
РЕКА" В СЕЛО ЕНИНА

това бяха почистени речните 
корита в река Гюрля в селата 
Средногорово и Горно Чер-
ковище. Предвид засечени 
опити работата на Общината 
да бъде въвличана в предиз-

борната кампания на канди-
дат-кметове по населени мес-
та Даниела Коева категорично 
призова дейностите на Общи-
на Казанлък да не се използ-
ват за предизборна агитация.

Традиция е ПК"Надежда" 
в село Розово да засвиде-
телства уважение на юби-
лярите от селото. И тази 
година бяха уважени пенси-
онерите, родени през 1939, 
1949, 1959 години. Едно 
мило, незабравимо търже-
ство, изпълнено с много 
топлина и искрени чувства. 
Гости бяха представители 
от старейшини и предпри-
емачи ГЕРБ, град Казанлък, 
които поднесоха скромни 
подаръци на празнуващи-
те. Една малка среща, която 
остави скъпи спомени на 
човещина в сърцата ни. До 
нови срещи с пожелание за 
здраве и дълголетие

ЧЕСТИТО НА
ЮБИЛЯРИТЕ

Казанлък с нов начал-
ник на полицията – ста-
рият напуска с почести

Главен инспектор Хрис-
то Петров сяда на горе-
щия стол, освободен от 
досегашният началник 
Стойчо Крачолов

Със заповед на министъ-
ра на вътрешните работи 
от 04.11.2019 г. на длъжност 
„началник на Районно упра-
вление – Казанлък“ е назна-
чен главен инспектор Хрис-
то Стефанов Петров, досега 
началник на сектор „Крими-
нална полиция“ към Район-
но управление – Казанлък.

Главен инспектор Христо 
Петров е роден на 30.10.1980 
г. Завършил е факултет 
„Полиция“ в Академията 
на МВР през 2003 г., а през 
2008 г. е придобил образо-
вателно-квалификационна 
степен „магистър“ по специ-
алност „Право“ във Велико-
търновски университет „Св. 
Св. Кирил и Методий“.

През 2003 г. започва ра-
бота като разследващ по-
лицай в РУ – Казанлък, от 
2010 г. е разузнавач в сек-
тор „Криминална полиция“ 
при РУ – Казанлък, от 2012 
г. – началник на група в сек-
тор „Криминална полиция“ 
при РУ – Казанлък, а през 
2016 г. е назначен за начал-
ник на сектор „Криминална 
полиция“ в РУ – Казанлък. 
Награждаван е многократно 
за постигнати високи ре-
зултати в професионалната 
му дейност. Семеен, с едно 
дете.

Досегашният началник на 
РУ – Казанлък, главен ин-
спектор Стойчо Крачолов, 
напуска системата на МВР. 
Със заповед на министъра 
на вътрешните работи, за 
безукорно поведение, по-
стигнати трайни резултати 
в служебната работа и про-
дължителна служба в МВР, 
главен инспектор Крачолов 
е награден с „Почетен знак 
на МВР – III степен“.Главен инспектор Христо Петров

ДО 30 НОЕМВРИ ПОСТАВЯТ БЕЗПЛАТНО 
СИЛАНТИ НА ДЕЦА В СТАРОЗАГОРСКО

Кампанията е част от 
Националната програма 
за профилактика на орал-
ните заболявания при па-
циентите до 18 и обхваща 
и Казанлък и Павел баня.

Започна кампанията за по-
ставяне на безплатни силанти 
на постоянните зъби на деца 
между 5 и 9-годишна възраст, 
съобщиха от РЗИ-Стара Заго-
ра. Тя е част от Националната 
програма за профилактика 
на оралните заболявания при 
пациентите до 18 години 2015 
– 2020 г. у нас и ще продължи 

до 30 ноември 2019 г.
Силантите представляват 

специален материал, който 
образува тънък слой върху 
дълбоките вдлъбнатини на 
дъвкателните повърхности 
на зъбите. Те предпазват де-
цата от развитието на кариес 
като образуват бариера меж-
ду зъба и бактериите, които 
водят до този проблем.

Националната програма 
предвижда всяка година да 
се обработват зъбите на до 20 
000 деца. Самото силанизи-
ране ще се осъществява от ле-
кари по дентална медицина 
в над 200 кабинета в цялата 
страна.

Всеки родител, който желае 
да се възползва от възмож-
ността, ще може да се свърже 
със съответния регионален 
координатор на интернет 
страницата на Програмата. 
На безплатен телефон 0800 1 
45 46 могат да се задават въ-
проси и да се получи допъл-
нителна информация.

Освен силанизирането на 
детските зъби по Национал-
ната програма са предвидени 
и дейности за повишаване 
информираността сред насе-

Регионален 
координатор: 

Д-р Радостина 
Василева Петрова 

GSM: 
 +359 889799570
Повече информация 

можете да видите и на:

oralnaprofilaktika.bg

лението за оралните заболя-
вания. Те са насочени най-ве-
че към родители, учители, 
бременните, децата и учени-
ците. Сред тези дейности са 
отпечатването и раздаването 
на различни информацион-
ни материали, изнасянето на 
лекции, създаването на сайт 
за орална профилактика.

Очакваните резултати от 
реализирането на програма-
та са следните: 70% от децата 
на 12 години да придобият 
знания по профилактика на 
оралните заболявания. 60% 
от децата до 12 години да 
притежават адекватно пове-
дение и умения за предпазва-
не на оралното здраве. 50% от 
6-годишните да нямат кариес 
на временните и първите по-
стоянни зъби. 70% от 12-го-
дишните да нямат кариеси 
на постоянните зъби. 80% от 
децата на 18 години да нямат 
извадени постоянни зъби. 
70% от 18-годишните да имат 
минимум три здрави секстан-
ти по CPITN (здрави венци и 
пародонт).

Регионален координатор за 
град Стара Загора е д-р Радо-
стина Петрова,тел.за връзка 

08897999570, адрес на каби-
нета – Стара Загора, ул. „Х. Д. 
Асенов“ 87. В кампанията за 
Казанлък работи д-р Ангели-
на Загорова +359 898 419 652. 
В Павел баня работи д-р Елена 
Маркова, адрес улица” „Ака-
ция”№6, телефон за връзка: 
+359 887375012

КАЗАНЛЪК С НОВ НАЧАЛНИК НА 
ПОЛИЦИЯТА,СТАРИЯТ НАПУСКА 
С ПОЧЕСТИ
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Общината

Кметът на Казанлък поз-
драви за избора всеки кмет 
на населено място и всеки 
общински съветник: “С Вас 
ще работим почтено и без-
пристрастно за всеки жи-
тел на община Казанлък.“, 
отбеляза Галина Стоянова. 

Първата жена - кмет на 
Казанлък спечели за трети 
път изборите още на първия 
тур, като получи доверието 
на 55,59% от имащите право 
на глас казанлъчани, за което 
им благодари: „Благодаря за 
огромната любов, която ми 
дадоха гражданите и на които 
дължа категоричния си избор 
още на първи тур! Призна-
нието, а не вот се дава на чо-
век, на който имаш доверие, 
че си изпълнява поетите обе-
щания. Такава е моята връзка 
като човек и кмет с хората, за 
която взаимност няма как да 
не им благодаря и днес.“, каза 
новоизбраният-стар кмет на 
община Казанлък. „Грижата 
за всеки един гражданин ще 
е мой приоритет и в следва-
щите 4 години.“, заяви Галина 
Стоянова. „Обичам Казанлък 
и ще продължа да работя с 
чест и морал за прекрасната 
ни Долина и обичната ни об-
щина!”, каза Галина Стоянова. 
Водосвет-молебен отслужи 
Негово Високопреосвещен-
ство Старозагорски митропо-
лит Киприан и свещеници от 
епархията. В молитвата си за 
здраве и благоденствие на но-
вия Общински съвет в родния 
си град Дядо Киприан при-
помни посланието на Свети 
апостол Павел за любовта и 

„С изборните резулта-
ти казанлъчани заявиха, 
че подкрепят посоката 
на развитие на община-
та, зададена от кмета и 
най-голямата група съ-
ветници от ПП ГЕРБ. 

Затова вслушайте се в гла-
са на казанлъчани и спрете 
с противопоставянето и 
уронване престижа на на-
шия град и община в ущърб 
на жителите! Стиснете си 
ръцете и работете всички за 
Казанлък, защото след че-
тири години отново хората 
ще имат възможността да 
се произнесат!”, с тези думи 
народният представител 
Борис Кърчев се обърна към 
общинските съветници от 
всички политически групи 
в новия Общински съвет на 
Казанлък, които днес поло-
жиха клетва.

Депутатът подчерта, че 
няма да дава оценка за из-
миналата вече предизбор-
на кампания, но подчерта, 
че изборът на гражданите 
е бил показателен за това 
как да се развива общината 
в следващите четири годи-
ни. Близо 60% от имащите 
право на глас казанлъчани 
дадоха доверието си на кан-
дидата за кмет трети мандат 
Галина Стоянова, издигната 
от ПП ГЕРБ. Най-голям брой 
казанлъчани подкрепиха и 
листата с кандидати за об-
щински съветници от ГЕРБ, 
с което управляващата пар-
тия получи 13 мандата.

„Този красноречив знак 
показа, че хората гласуват 
по съвест и имат очи да ви-
дят направеното за тях. Те 
не се довериха на празни 
обещания. Всичко онова, 
което ГЕРБ сме направили 
в и за тази община, казан-
лъчани могат да го пипнат и 
да го ползват. Болшинството 
граждани се оказаха по-дал-

от стр. 1

СТИСНЕТЕ 
СИ РЪЦЕТЕ 
И РАБОТЕТЕ 
ВСИЧКИ ЗА 
КАЗАНЛЪК

новидни от някои кандида-
ти за кметове и общински 
съветници, които упорито 
смесваха функциите си с тези 
на Общинския съвет като от-
криваха, закриваха, ремон-
тираха еднолично. Всъщност 
Казанлък прозря, че не може 
да гласува на тях безконтрол-
но и еднолично управление 
на цялата община”, подчер-
та Кърчев. Той припомни, че 
първият в изборите е призван 
да търси принципни коали-
ции и разбирателство в пол-
за на Казанлък, а на втория 
в състезанието е отредено 
да бъде критична, градивна 
и конструктивна опозиция, 
отново в името на успеха на 
Общината.

Към представителите на 
БСП Кърчев се обърна с думи-
те: „Казанлък избра ГЕРБ за 
първа политическа сила, а на 
БСП отреди отново мястото 
на опозиция. Говорите за спо-
делено управление, а бързате 
да искате председателски 
постове. Ако правилно разчи-
тате волята на избирателите, 
то трябва да сте разбрали, че 
самочувствието на полити-
ците трябва да е подплатено 
с подкрепата на избиратели-
те”.

От трибуната в новия Об-
щински съвет на Казанлък 
народният представител Бо-
рис Кърчев поздрави всички 
политически партии и мест-
ни коалиции за оценката, 
която получиха от избирате-
лите. “Вярвам, че „Алтерна-
тивата на гражданите“, ДПС 
и представителят на ВМРО в 
този общински съвет също ще 
работят за единение на сили-
те в полза на добруването на 
жителите на Казанлък!”, зая-
ви още Кърчев.

Избраната за кмет на об-
щина Казанлък, за трети 
мандат, Галина Стоянова 
положи клетва по време 
на първата сесия на Об-
щинския съвет в Казанлък.

Първото заседание на 
Местния парламент бе от-
крита от Гергана Микова – 
Областен управител на Стара 
Загора, която прочете думите 
на клетвата, повторени от 
новоизбраните кметове и съ-
ветници.

Микова закле кмета на 
Казанлък Галина Стоянова, 
37-те казанлъшки общински 
съветници и кметовете на 
кметства. По вече утвърдена 
традиция областният упра-
вител връчи на новоизбрания 
кмет огърлицата-символ на 
местната власт.

Новият стар кмет Галина 
Стоянова се обърна с думи на 
благодарност към своите съ-
граждани, които й гласуваха 
доверие за трети мандат.

“Грижата за всеки един 
гражданин ще е мой приори-
тет и в следващите 4 години, 
катп ще продължа да работя с 
чест и морал за прекрасната 
ни Долина и обичната ни об-
щина!“, заяви Стоянова вед-
нага след полагане на клетва.

Кметът Галина Стоянова 
изложи на вниманието на съ-
ветниците своите три пред-
ложения, отразяващи част 
от визията и за по-социална 
политика в общината, с цел 
задържане на младите хора.

„Още на следващото редов-
но заседание на Общинския 
съвет, на което ще бъде об-
съждан бюджетът на Община 
Казанлък за 2020 г., ще внеса 
за разглеждане предложе-
нието си за едногодишна 
финансова помощ за всяко 
новородено дете в община 

Казанлък с постоянен адрес, 
чиито родители се осигуря-
ват и са на постоянен трудов 
договор и не получават соци-
ални помощи, под формата 
на ваучер, на стойността на 
необходимото количество 
памперси за едногодишното 
отглеждане на новороденото. 
Другото предложение, което 
ще внеса е намаляване с 50% 
на купона за хранене на де-
цата от 0 до 3 години в детска 
млечна кухня, който сега е 1 
лев, да стане на символични-
те 0,50 лв. Третото предложе-
ние е за увеличаване с 50% на 
стойността на един храноден 
на децата в детските ясли и 
детските градини за сметка 
на бюджета, за да се хранят 
децата от 3 до 7 години с още 
по-качествените продукти за 
тяхното здраве.”, каза кмета 
Стоянова.

„Ние можем да си позволим 
този ресурс да бъде поет от 
общинския бюджет благода-
рение на доброто управление 

ГЕРБ – ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА 
С УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА В КАЗАНЛЪК

ГЕРБ – ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА 
С УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА В КАЗАНЛЪК

пожела тя да се проявява вина-
ги в работата на местните ста-
рейшини. „Светите отци каз-
ват, че животът ни е поредица 
от начала. Когато тези начала са 
добри, тогава и житейският ни 
път е осмислен и благодатен.“, 
отбеляза Киприан и пожела на 
представителите на местната 
власт да работят с добро за съ-
гражданите си.

„Стиснете си ръцете и рабо-
тете всички за Казанлък!“, при-
зова присъстващите народният 
представител от 27-ми МИР 
Стара Загора Борис Кърчев. 
Той припомни, че „първият в 
изборите е призван да търси 
принципни коалиции и разби-
рателство в полза на Казанлък, 
а на втория в състезанието е от-
редено да бъде критична, гра-
дивна и конструктивна опози-
ция, отново в името на успеха 
на Общината“. Към всички Бо-
рис Кърчев пожела „да работят 
за единение на силите, в полза 
на добруването на жителите на 
Казанлък!”.

„Нашият работодател са ка-
занлъчани!“, заяви Николай 
Златанов. Той благодари за гла-
суваното доверие и определи 
избора като чест и отговорност: 
„Към Вас и всички жители на 
община Казанлък за бъдещата 
ползотворна дейност на Общин-
ския съвет.“, посочи той. „Днес 
подавам ръка за подкрепата на 
всички политически групи в 
новия Общински съвет. Време 
е да дадем най-доброто от себе 
си за община Казанлък!“, завър-
ши обръщението си към новия 
местен парламент председате-
лят на Общинския съвет и закри 
първото тържествено заседание 
на Общински съвет - Казанлък, 
Мандат 2019-2023.

37.КОИТО КАЗАНЛЪЧАНИ ИЗБРАХА,

СЕ ЗАКЛЕХА
ДРУЖНО ДА ИМ СЛУЖАТ ВЯРНО
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Чирпан
Ивайло Крачолов бе избран 

за кмет на Чирпан с 60.72% 
от гласовете в Общината и бе 
подкрепен от местна коали-
ция ГЕРБ  (ПП НФСБ, ПП СДС, 
ПП БЗНС, ПП АБВ, ПД Со-
циалдемократи, ПП АТАКА). 
Той получи 4 717 гласа срещу 
2 909 или  37.45% за опонента 
му Гено Генов от БСП ЗА БЪЛ-
ГАРИЯ. Квадратчето "Не под-
крепям никого" са отбелязали 
общо 142 души или 1.83%.

А КАКВО СЕ СЛУЧИ НА БАЛОТАЖА 
В ОБЛАСТТА 

Гурково
В Гурково само 16 гласа ре-

шиха битката за кмет на об-
щината. За първи път там пе-
чели кандидат на ДПС. Това е 
Мариян Цонев, който спечели 
с 1 328 гласа или 49.79% сре-
щу1 312 гласа или 49,19% за 
досегашния кмет Иван Ива-
нов от ГЕРБ.

Николаево
В  Николаево Николай 

Кънев ПП ГЕРБ спечели на 
втори тур с 59.08% и 1 399 гла-
са срещу кандидата на ДПС 
Юсеин Юсеинов Юсменов с 
958 гласа и 40.46%

Опан
В Опан, досегашният кмет 

Генчо Колев, издигнат от 
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИО-
НАЛНО ДВИЖЕНИЕ печели 
нов мандат с 56.82% от гласо-
вете,срещу Минчо Чавдаров 
от БСП с 41.99%

Голямата картина на 
местната власт в Бълга-
рия си остана същата и 
след балотажите в неделя 
- с превъзходство в общи-
ните на управляващата 
ГЕРБ. 

БСП за пореден път не 
успя да се наложи като 
алтернатива, както и де-
мократичната десница.

„Ние се явихме на изборите 
с пълна листа с кандидати за 
съветници – знаещи, може-
щи, мислещи и компетент-
ни хора, професионалисти в 
своята област. Половината от 
кандидатите ни бяха пред-
ставители на гражданската 
квота. ГЕРБ за пореден път 
застана с лице към хората и 
онези, които припознаха по-
литиката ни като своя, рабо-
тиха през цялата кампания 
със сърце и душа за своя, за 
нашия Казанлък”, коменти-
ра Борис Кърчев.

Местните избори ПП ГЕРБ 
спечели и при избора на 
кметове в 7 населени мес-
та в община Казанлък. Още 
на първи тур доверието на 
хората получи досегашният 
кмет на с. Черганово, издиг-
нат отново от ГЕРБ, Нивелин 
Неделчев. За него гласуваха 
62,69% от имащите право на 
глас. Кандидатът за кмет на 

през последните 8 години“, 
допълни още Стоянова.

Старозагорският митро-
полит Киприан и свещеници 
отслужиха тържествен во-
досвет-молебен за здраве и 
благоденствие на Казанлък 

и неговите граждани. Негово 
Високопреосвещенство поз-
драви кметицата за третия й 
Областният управител също 
пожела на новия стар кмет и 
на съветниците успешен ман-
дат в името на съзиданието.

гр. Шипка от ГЕРБ Василка 
Панайотова също бе избра-
на с убедителна победа от 
69,30%. На първи тур и село 
Кънчево подкрепи канди-
дата на ГЕРБ в лицето на 
Стойно Стойнов, който по-
лучи 59,69%. Жителите на 
с. Розово също гласуваха за 
кандидат от ГЕРБ и избраха 
Венцислав Колев с 53,39%. 
За Антон Антонов за кмет от 
ГЕРБ в село Горно Черковище 
гласуваха 50,81% от имащите 
право на глас.

На втори тур кандидати-
те на ГЕРБ за кметове на гр. 
Крън - Пламен Георгиев, и 
село Ясеново – Пламен Въ-
лев, спечелиха убедително 
изборите в населените си 
места с над 60%.

На балотажа в с. Енина ПП 
ГЕРБ подкрепи кандидата 
на АБВ Димитрина Донче-
ва, която е новият кмет на 
селото.

на община Казанлък трети 
мандат в лицето на Галина 
Стоянова потвърди думите 
му. Стоянова получи дове-
рието на 55,59% от имащи-
те право на глас или това са 
близо 16000 казанлъчани.

По-голямата част от жите-
лите подкрепиха и листата 
с кандидати за общински 
съветници от ГЕРБ – 31,61%, 
с което партията получи и 
най-голям брой мандати в 
новия Общински съвет – 13. 

„ГЕРБ е първа полити-
ческа сила в Казанлък. По 
убедителен и категоричен 
начин ГЕРБ спечели мест-
ните избори в града на 
розите”, заяви народният 
представител Борис Кър-
чев, който бе председател 
на предизборния щаб на 
партията в града на рози-
те. 

Категоричната победа на 
кандидата на ГЕРБ за кмет 
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Малки обяви
Продава:

Купува:

Под наем:

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

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-



Да го направим, а?

6 СТИПЕНДИЯ
ОТ ОБЩИНАТА

БУДИТЕЛИТЕ
Те, които пазят Казанлъшкия Дух

Чрез Общинската програма 
за закрила на детето всяка го-
дина Община Казанлък пре-
доставя едногодишни сти-
пендии, в размер на 130 лв. 
месечно на изявени ученици 
от общината, постигнали ви-
соки резултати в областта на 
науката, изкуствата и спорта, 
в национални и междуна-
родни конкурси, включени 
в Програмата на мерките за 
закрила на деца с изявени 
дарби на Министерски съвет 
за 2019г. Нарочна Комисия 
излъчи тазгодишните сти-
пендианти – умни, талантли-
ви, амбициозни, заслужили 
аплодисментите на своите 
съграждани.

Младите будители – сти-
пендиантите на Община Ка-
занлък за 2019/2020 учебна 
година са:

Десислава Ангелинова 
Петрова, 

7- ми клас на Основно учи-
лище “Никола Йонков Вапца-
ров“. От 8 години се занимава 
с балетно изкуство, оценено с 
множество престижни отли-
чия, които й дават право на 
общинска стипендия.

КАЗАНЛЪШКИ 
ДЕЦА ПОЛУЧИХА

Марина Миткова 
Станчева 

6-и клас на Национално 
училище по пластични из-
куства и дизайн „Академик 
Дечко Узунов“. От малка има 
изключително голям инте-
рес към изящното и при-
ложно изкуство, успешно 
се изявява и в конкурси по 
литературно творчество. На-
градата от Община Казанлък 
на Марина получи нейният 
баща, защото тя отново е 
заета с участие в конкурс, от 
който се връща с трета на-
града.
Милла Иванова Рачева
4-и клас на Основно учи-

лище „Георги Кирков“, гр. 
Казанлък. Любовта на Милла 
към книгите и литературата 
й донасят множество отли-
чия през изминалата година 
от конкурси за поезия и про-
за от различни краища на 
страната.

Нели Павлова Енева
ученичка в осми клас на 

Профилирана хуманитарна 
гимназия “Св. Св. Кирил и 
Методий“, гр. Казанлък. Но-
сител  на множество престиж-

Шест даровити казанлъш-
ки деца получиха награди от 
Община Казанлък в навече-

рието на Деня на народните будители
ни награди от национални и 
международни конкурси в об-
ластта на танцовото изкуство.

Тома Николаев Вълков
 4-и клас на Основно учили-

ще “Мати Болгария“. Талантът 
и постоянството от занимани-
ята с пиано му донасят мно-
жество престижни награди от 
национални и международни 
конкурси по пиано. Тома пече-
ли отличия от четири конкурса, 
включени в Програмата за 2019 
г. През учебната 2018/2019г. 

Тома е участвал в 14 конкурса и 
е спечелил 16 награди.
Фая Вескова Гератлиева

3-и клас на Основно учили-
ще „Свети  Климент Охрид-
ски”, гр. Крън. За крехката си 
възраст, тя притежава рядък 
талант на поет, автор на над 
100 стихотворения, които се 
отличават с оригиналност, за-
дълбоченост и позитивност. 
Пише, също така, приказки, 
разкази и есета.

Концерт по повод 80 
- годишнината от рож-
дението на именитата 
хорова дигигентка Петя 
Павлович, се състоя 
тази вечер в аулата на 
СУ "Свети Климент Ох-
ридски".

Участваха състави, свър-
зани с делото на Маестра 

Павлович-основаният от нея 
през 1972г. Смесен хор "Петко 
Стайнов" - Казанлък и акаде-
мичен хор "Света Параскева" 
- София, който тя дирижи-
раше до края на живота си, 
както и Софийски камерен 
хор" Васил Арнаудов" с дири-
гент дъщерята на П. Павло-
вич- Проф. Т. Павлович. Пре-

ЮБИЛЯТ НА ПЕТЯ 
ПАВЛОВИЧ БЕ ОТБЕЛЯЗАН 
С КОНЦЕРТ ЗА ЧУДО И ПРИКАЗ

Проектът „Оформяне 
на бъдещето на младите 
европейци чрез театъра“ 
е съвместен с Италия, Ис-
пания, Полша, Гърция и 
Германия.

Eкип от СУ „Екзарх Ан-
тим I“ защити евро-проект 
със заглавие "Shaping Young 
Europeans' Future through 
Drama", тоест „Оформяне на 
бъдещето на младите евро-
пейци чрез театъра“. 

Проектът е по програма 
„Eразъм +“, съфинансиран 
от Европейския съюз. Какви 
дейности са предстоящи – 
първо представяне на казан-

Асансьорът

Постановката "Асан-
сьорът" по едноименната 
пиеса на писателя Георги 
Марков беше представе-
на премиерно на 30. ок-
томври на софийска сце-
на в камeрната зала на 
Националния студентски 
дом.

Тя е продукция на казан-
лъшкия театър "Любомир 
Кабакчиев", а неин режи-
сьор е Петър Денчев. Глав-
ните роли изпълняват ак-
тьорите Десислава Стоянова 
и Ивайло Драганов.

"Георги Марков е много 
проницателен автор в бъл-
гарската литература, за-
това, че умее да посочва в 
своите текстове проблеми, 
които надскачат времето. 
Те се превръщат по-скоро в 
антропологични разсъжде-
ния за българския мантали-
тет", разказа Денчев.

Личният му интерес и 
любопитство към пиесата 
го провокират да я постави 
през своя поглед, като адап-
тацията и` е съвсем деликат-
на. Режисьорът разказа как 
по време на репетиционния 
процес в екипа се завърта 
една и съща тема - за съвре-
менното объркано обще-
ство, в което хората "труд-
но се закрепят за своите 
лични двигатели, които да 
ги движат напред и да про-
извеждат смисъл в техните 
животи".

Марков създава "Асан-
сьорът" през 1967 г. Сюже-
тът се развива около случай-
ната среща на мъж и жена в 
асансьор, който засяда меж-
ду етажите. Чрез бурни раз-
говори персонажите търсят 
отговори на дълбоко екзис-
тенциални въпроси, които 
във външния свят придо-
биват съвсем друг смисъл. 
Асансьорът като че ли на-

рочно спира техния път, за да 
помислят върху предстоящи-
те си житейски събития - на 
следващия ден тя трябва да 
се омъжи, а той да помогне на 
приятеля си мошеник, който 
отново е влязъл в неприятна 
ситуация. Двамата са при-
влечени един от друг, а това 
привличане се превръща в 
несигурна любов. Докато тече 
действието, те изпадат в емо-
ционален дебат, в който из-
лагат своите светогледи. Така 
се опитват да изразят свобод-
ната си воля, мнение и ин-
дивидуални желания. Когато 
асансьорът тръгва и вратата 
отново може да бъде отво-
рена, всичко придобива друг 
смисъл и ролята на общество-
то излиза на първи план.

"Много повече се интере-
суваме от това какво мислят 
останалите за нас, отколкото 
да вършим това, което ми-
слим, че е правилно. В този 
смисъл пиесата е за порива 
на човешките чувства, за 
стремежа към свобода и из-
разяване на непосредстве-
ната симпатия и човешко-
то свързване между двама 
души", каза Денчев.

Режисьорът допълни, че 
през цялото време персона-
жите се опитват да намерят 
мястото си в обществото, да 
бъдат част от неговотo цяло и 
да реализират любовта си, но 
без да изневерят на личните 
си виждания за света. "Тезата 
на Георги Марков е, че в едно 
затворено общество искре-
ният контакт между хората 
може да се случва само извън 
обществения контекст. Ко-
гато си отделен и вече нищо 
не те свързва с него", поясни 
Денчев.

Пиесата може да бъде ви-
дяна отново на 13. ноември 
в камерната на зала на На-
ционалния студентски дом 
от 19:00 часа.

пълнената зала аплодира 
майсторските изпълнения 
на съставите. В поздрави-
телени адреси от името на 
кмета на Община Казанлък 
- Г-жа Галина Стоянова бе 
изразено уважението и пре-
клонението пред делото на 
видната казанлъчанка Петя 
Павлович.

лъшкия екип от Театрално сту-
дио "Антим" пред партньорите 
от Италия, Испания, Полша, 
Гърция и Германия. Първата 
среща по проекта ще бъде в 
училище „Антим I“ от 15. до 
21. декември.

Всеки партньор ще пред-
стави една национална пиеса 
на английски език на сцената 
на актовата ни зала.Ще има 
концерт с национални песни и 
танци от държавите партньор-
ки. Всички участници в среща-
та ще направят заедно флаш-
моб на центъра на Казанлък, 
посветен на една от глобални-
те цели на ООН. Казанлъшкото 
училище ще изнесе уъркшопи 
за български национални тра-
диции, използване на театър 
в часовете по предприема-
чество и астрономия и ИКТ 
уъркшоп за създаване на трей-
лъри. Традиционно на нашите 
международни срещи ще има 
и симулационна игра - Евро-
пейски Съюз и Европейски 
парламент.

26 ученици от 9. до 12. клас 
на "Антим" ще работят в про-
дължение на две години със 
свои връстници от партньор-
ските държави. За реализация-
та на проекта ще се потрудят и 
Наташа Джуркова, автор и ко-
ординатор на проекта, и учи-
телите Соня Ясенова, Никола 
Атанасов и Тодор Тодоров.

Наташа Джуркова

ДА СЪБУДИШ СТАРИ, 
ЗАБРАВЕНИ ВЪПРОСИ

АНТИМОВСКИТЕ ТЕАТРАЛИ 
ИМАТ НОВА ИДЕЯ ВЪВ ВСЯКО 

УЧИЛИЩЕ  
ДА ИМА ПО 

НЯКОЛКО 
КЛАСНИ СТАИ 

С ИМЕНА НА 
ВЪЗРОЖДЕНЦИ 

И БУДИТЕЛИ

ПОКАНА

Едно училище, един 
комитет и един вестник 
имат желанието да въз-
родят тази идея.

Всеки, който има сърце 
за това да се случи в Казан-
лъшката община, областта 
и в цялата страна дори, да 
заповяда на

 27 ноември 
 (четвъртък) 
от 16:00 часа 
в ОУ "Паисий 

 Хилендарски"
за да обсъдим стъпките.

Телефон за връзка:
0889969603



От 1951 г. приоритет в строителната про-
грама се дава на строителството на жили-
ща. Започва построяването на 4000 м водо-
проводни тръби в града, за водоснабдяване 
на отделните райони. В началото на 1952 г. 
Градски народен съвет приема осемгодишен 
план за капитално строителство за години-
те 1952-1960, който приоритетно разрешава 
окончателно въпроса с градския водопровод, 
построяване на 350 жилища, поставяне на 
паваж и прокарване на улично осветление. 
През 1951 г. в Казанлък се разкрива Санитар-
но- противоепидемична част. 

Любен Любенов  
(декември 1952 – февруари 1956 г.)

Януари 1952 г. – открива се Микробиологична 
лаборатория към ХЕИ През 1953 г. към Градски 
народен съвет Казанлък се присъединяват об-
щините Бузовград, Крън и Енина със съответни-
те села към тях. Общината поема грижата и за 
тяхното благоустройство. През 1953 г. се основа-
ва предприятие за автобусни превози, по- късно 
фирма „Динамик”. На 11 юли 1954 г. се отчита 
окончателното построяване на язовирната сте-
на на яз. „Г. Димитров”, днешен яз. „Копринка”. 
Началото на СПТУ „ Хидравлика” се полага през 
1955 г. През 1956 г. започва да се обсъжда идеята 
за създаване на основно турско училище, което 
започва да функционира през същата година.

Цанко Козлов  
(февруари 1956 – ноември 1958 г.)

Политиката на градската управа е насочена 
към изпълнението на плана за капитално стро-
ителство, решаване на новите проблеми с во-
допроводната мрежа и изграждане на помпена 
станция.

Слави Славов  
(ноември 1958 – април 1959 )

С новото административно деление на стра-
ната от началото на 1959 г. Околийският наро-
ден съвет в Казанлък е преструктуриран и дей-
ността му се поема изцяло от Окръжен народен 
съвет – Стара Загора.

Бончо Милев (авг. 1962 – февр. 1966 г., февр. 
1966 – окт. 1972 г.)

Два мандата.
Започва изработване на нов градоустрой-

ствен план – перспективен, съобразен с на-
расналото население на града. Приет е кадас-
трален план, изработен в периода 1966-1968 г. 
Жилищно и промишлено строителство, строят 
се детски ясли, градини и училища. През 1962 
г. започва дейността си НПМ „Шипка- Бузлу-
джа”. На 1 април 1963 г. е основан Институт по 
хидравлика и пневматика. През 1967 г. с нов 
статут е създаден Института по розата, ете-
рично-маслените и лекарствени култури. На 
8 октомври 1964 г. е открито професионално 
училище за кадри по текстила, по- късно се от-
крива СПТУ по текстил, днешна ПГЛПТ. През 
1966 г. се създава Клуба на дейците на култу-
рата. Отваря врати Художествената гиманзия 
/1968 г./, а от 1970 г. започва работа МГ „Нико-
ла Обрешков”. Взема се решение за създаване 
на музей „Чудомир” и през 1968 г. се провежда 
първият конкурс за хумористичен разказ „Чу-
домир”. На 7 юли 1963 г е открит стадион „Цв. 
Радойнов”, днешен „Севтополис”. От 1963 г. 
започва производството на ОРМП „Хр. Смир-
ненски”, дн. „М + С Хидравлик”. През 1965 г. се 
създава ТПК „Обединение”, преструктурира се 
ДВТК „Д. Благоев”. През август 1969 г. е открита 
мелница „Република”, а също така и Заводът за 
строителни и пътни машини. На 12 юни 1969 
г. е направена първата копка за строежа на 
ТЕЦ „Казанлък”. За града благотворно влияние 
изиграва разкриването на Сержантска школа 
на МВР. Не са забравени и инвалидите – през 
1963 г. се създава промишленото предприятие 
за трудоустроени лица „Бузлуджа”.

През 1969 г. е открита експозицията на Музей 
на розата. На 8 май е открито новопостроеното 
кино „Искра”.

ТЕ ИЗГРАДИХА 
ОБЩИНАТА И

Петко Влаев  
(април 1959 – юни 1962 г.)

Икономист.
Направени са сериозни капиталовложения в 

стоителството, особено жилищното, строят се 
обществени сгради и детски заведения. Про-
карва се улично осветление и улична канали-
зационна мрежа. През 1959 г. е създаден музей 

„Цвятко Радойнов”. 1960 г. - отваря врати нова 
детска градина „Юрий Гагарин”. През 1961 г., 
на 8 януари, е открита новопостроената сгра-
да на болницата, в която са разкрити нови от-
деления. След изборите през февруари 1962 г. 
към Градски общински народен съвет Казанлък 
се присъединяват селата Овощник, Черганово 
и Копринка.От 9 февруари 1962 г. започва да 
функционира НИТИ.

Христо Копчев  
(февр. 1988 – ян. 1990 г.)

Инженер.
През периода 1988-1989 г. са усвоени над 72 млн. 

лева капитални вложения. Чрез нови водоизточ-
ници е осигурено допълнително водоснабдяване 
на града и селата Енина, Крън, Хаджидимитрово. 
Пусната е в експлоатация пречиствателна стан-
ция на МК „Фридрих Енгелс”. Продължава да се 
развива приоритетно жилищното строителство.

Станчо Коев  
(окт. 1972 – февр. 1988 г.)

Инженер.
През 1973 г. е приет новият градоустройствен 

план. Започва изграждане на нови квартали и 
комплекси: кв. „Васил Левски” и жк „Изток”. По-
строени са : поликлиника, нова поща, универса-
лен магазин с 3 060 кв. м търговска площ. Строят 
се сгради на ДСК, Районен съд и прокуратура. На 
3 юни 1973 г. е открита фабрика „Българска роза”. 
През 1974 г. е завършена ТЕЦ. През периода 1974-
1979 г. са въведени нови водоизточници, като 
градът се водоснабдява от няколко зони: Зона се-
верни кладенци, Тунджа – запад, Сахране и Габа-
рево. На 26.01.1976 г. се прави първата копка за 
новата сграда на Художествената гимназия. От 
1976 г. вече можем да говорим за функциониране 
на Етнографски комплекс „Кулата” към градския 
музей – за посетители са открити две от реставри-
раните стари къщи в квартал „Кулата”. Завършват 
се новата сграда на музей „Искра” и Художестве-
ната галерия /1981 г./, сградата на печатницата, 
учебни, здравни заведения и клубове в Черганово 
и Шипка. Завършен е хотел „Казанлък”, пречист-
вателната станция на ВТК „Димитър Благоев”, 
детски градини в селата Дунавци, Шейново, Чер-
ганово, Розово. През октомври 1984 г. се прави 
първата копка на Младежкия дом. През 1982 г. са 
завършени топлофикационната мрежа на ТЕЦ-а, 
СПТУ по промишлена естетика и училище „То-
дор Юлиев”. През 1973 г се откриват Младежките 
домове в Казанлък и с. Овощник. 18 април 1978 
г. – открита новата сграда на Завода за командна 
хидравлика в Шипка. На 27 май 1978 г. е подпи-
сан договорът за побратимяване на Казанлък и 
Толиати., а на 26 май същата година този за по-
братимяването ни с гр. Кремона. На 8 септември 
1983 г. подписан протокол за побратимяване на 
Казанлък и Любин.

Любомир Дянков  
(1 ян. 1990 – 31 дек. 1990 г.)

БСП. Инженер.
Със заповед на Министерски съвет от 24 окт. 

1990 г. е назначен Временен изпълнителен коми-
тет на ОбНС Казанлък с квоти от всички полити-
чески партии, който има за задача да подготви 
изборите за народни представители през 1991 г.

Казанлъшките 

кметове от

март 1951 г. до

Галина Стоянова

Деню Аврамов  
(април 1951 – декември 1952 г.)

Петър Калайджиев  
(юни – август 1962 г.)

Педагог.
Грандиозни тържества във връзка със 100 - го-

дишнината от началото на читалищното дело в 
Казанлък.



Изь Стария КазанлъкьКАЗАНЛЪК,
ДОЛИНАТА ДОРИ

Атанас Койчев  
(30 ян. 1991 – 30 септ. 1991 г.)

Назначен със Заповед на Министерски съвет за 
председател на Временния изпълнителен коми-
тет. Приет е актуализиран бюджет на общината 
за 1991 година. Изградени са кметски поземлени 
комисии и са утвърдени техните състав и члено-
ве. Изготвени са списъци на секционните изби-
рателни комисии за предстоящите избори за На-
родно съброние.

Бончо Сарафов  
(22 ян. 1991 – 30 септ. 1995 г.)

Избран от листата на СДС, инженер.
С решение на Общински съвет Казанлък е при-

ета нова структура на общинската администра-
ция. Период на тежка икономическа и финансова 
криза, липса на средства за много дейности, не-
редовно иплащане на заплати, помощи и обезще-
тения. Основни насоки в дейността са: земераз-
делянето, приватизацията, изграждане на нови 
обекти. Продължава строителството на нови съ-
оръжения за водоснабдяването на града, особе-
но в район „Северни кладенци”, което позволява 
на Казанлък да излезе от режим на ползване на 
питейна вода. Решава се водоснабдяването на 
няколко села в Общината: Копринка, Средного-
рово, Горно Черковище. Продължава работата по 
изграждане на колектора за отпадни води, който 
поради липсата на средства се извършва с бавни 
темпове. През 1992 г. в рамките на общинската 
администрация е създаден за първи път отдел 
„Екология”. Създава се общинската фондация 
„Чудомир” /10 март 1994 г./.

лък, реконстуирани са праговете по Стара река, 
допълнително са снабдени с питейна вода са се-
лата: Крън, Средногорово, Долно Изворово, Гор-
но Черковище. По програма на Общински съвет 
са приватизирани редица общински фирми: 
„Хляб и хлебни изделия”, „Инфра – Севтополис”, 
„Казанлък” АД, „Стоки за бита”, „Хигиенно – би-
тови услуги”, „Казанлъшка Искра”. Реализирани 
са продажби на обекти чрез търгове. Общината 
се стреми да осъществява социалната си полити-
ка, но безработицата се увеличава, нараства бю-
джетния дефицит. На 30 март 1997 г. е учредена 
Фондация „Българска роза”. На 28 май 1997 г. се 
учредява „Алианс Франсез Казанлък – Сент Ер-
блен”. На 24 януари е открит Клуб на пенсионера 
в Розово. На 15 септември 1997 г. е открита нова-
та сграда на основното училище в с. Розово. На 8 
ноември 1997 г. е открита новата сграда на чита-
лище „Зора” в с. Голямо Дряново.

Стефан Дервишев  
(4 ноем. 1999 – 11 ноем. 2003 г.)

Кандидат на БСП и коалиция. Генерал от БА.
Приета е програма за финансова стабилизация 

на Общината и нова структура на Общинската 
администрация. Открива се Център за обслуж-
ване и услуги на гражданите. Завършен е За-
падният транспортен възел „Кремона”. Пусната 
е в действие пречиствателната станция край с. 
Овощник. Продължават опитите за финансово 
стабилизиране на Общината, избягване на дефи-
цита в общинските бюджети и неразплатените 
задължения..

Иван Гороломов  
(12 ноем. 1995 – 4 ноем. 1999 г.)

Избран от листата на БСП и коалиция, инженер.
Общината е сред учредителите на Национал-

но сдружение на общините в Република Бълга-
рия. През мандата са завършени редица обекти в 
строителството и инфраструктурата. Завършен е 
довеждащия колектор за отпадни води на Казан-

Стефан Дамянов  
(11 ноември 2003 - 7 ноември 2011)

През първия мандат са спечелени 36 проекта по 
предприсъединителните фондове на ЕС с привле-
чени над 40 млн. лв. за допълнителни дейности

Реконструиран е площад "Севтполис", обновиха 
се пешеходните улици "Искра" и "Скобелев", из-
гради се нов площад "Европа", оформи се площад, 
носещ името на Видин Даскалов. Инвестиции се 
вложиха в разработването на Долината на тра-
кийските царе.
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Книгата е най-старият 
запазен препис на Апос-
тола в цялата славянска 
писменост.

Енинският апостол е част от 
българските писмени съкро-
вища, датиращо от началото 
на единадесетото столетие, 
отбелязват от Министерство-
то на културата. Той е преве-
ден от първоучителите Св. Св. 

Кирил и Методий, като е пре-
писван и разпространяван от 
първите им ученици, дошли в 
България.

Енинският апостол е изпи-
сан на кирилица, но на места 
се срещат и някои глаголи-
чески букви и е най-старият 
запазен препис на Апостола в 
цялата славянска писменост. 
Той е част от световното пис-
мено наследство, тъй като е 

включен в регистъра на про-
грамата на ЮНЕСКО „Памет-
та на света“.

Всъщност този документ 
е и най-старият български 
ръкопис – оригинал, кой-
то се съхранява в България. 
Оригиналът му се съхранява 
във фонда на Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий“ и е сред по-важни-
те дигитализирани ръкописи, 
които са достъпни за ползва-
не чрез електронната страни-
ца на Библиотеката.

Енинският апостол е кла-
сически старобългарски па-
метник, който илюстрира 
бързото навлизане на кирил-
ската писменост във всич-
ки краища на българските 
земи. Това е книга, изписана 
за провинциална църква, не 
за дворцова библиотека, но 
притежаваща всички белези 
на старобългарските ръкопи-
си от 9-10 век.

Името си носи от мястото, 
където е намерена – древната 
църква „Св. Петка Търновска“ 
в село Енина, Казанлъшко, 
строена по времето на цар 
Иван Асен II.

Книгата е била поставена 
в основите й, за да я освети и 
да я пази от вражески набези. 
Тъкмо по тази причина, кога-
то е открит Апостолът – през 

1960 г., при реставрация на 
църквата, той е в много лошо 
състояние. И днес от него са 
запазени само 39 листа пер-
гамент, доста разядени и по-
тъмнели.

Освен че пази всички осо-
бености на старобългарския 
език, книгата отразява и 
най-ранния превод на Апос-
тола, т. е. разкази за живота 
на Христовите апостоли след 
Възкресението и техните пос-
лания, направен от първоучи-
телите св. св. Кирил и Методий 
и преписван и разпространя-
ван от първите им ученици, 
дошли в България.

Същевременно в езика му 
се наблюдават и някои съвре-
менни на преписването особе-
ности, което води до извода, че 
преписът е изготвен в Източна 
България. Книгата е изписана 
с кирилица, с тъй нареченото 
древно „висящо” писмо – бук-
вите не са изписани върху ре-
довете, а сякаш са закачени за 
тях. На места се срещат и ня-
кои глаголически букви.

Някои особености на ук-
расата му от своя страна сви-
детелстват за ранното въз-
никване на т. нар. „народна 
тератология“ – специфичен 
художествен стил, който се 
развива в България през 12 и 
13 век.

ЕНИНСКИЯТ АПОСТОЛ 
ВЕЧЕ 7. ГОДИНА 
ЗАЕМА ДОСТОЙНО 
МЯСТО В EUROPEANA

През август – октомври 
1849 г. чрез поредица дейст-
вия българската общност в 
тогавашната столица на Ос-
манската империя – Цари-
град (Истанбул), поставя на-
чалото на българския храм 
там, известен днес като Же-
лязната църква.

Идея и желание да се създа-
де български православен храм 
в "сърцето" на империята съ-
ществува сред цариградските 
българи доста преди 1849 г., 
но всички опити се оказват не-
успешни. Едва през лятото на 
посочената година, след като в 
инициативата решаващо се на-
месва влиятелният цариград-
ски българин, родом от Котел, 
Стефан Богориди (родственик 
на епископ Софроний Врачан-
ски), делото "тръгва" към благо-
приятна развръзка.

Княз Стефан Богориди е за-
можен българин на висша тур-
ска административна служба, 
много приближен до тогаваш-
ния османски владетел султан 
Абдул Меджид.

През 1849 г. князът-бълга-
рин решава да извърши бла-
годеяние към своя народ, като 
дари имот - дарение от султана 
в квартал Фенер на брега на 
Златния рог (двор с няколко 
жилищни сгради)за построява-
нето на български православен 
храм и метох към него за по-
клонници.

За да предаде по-голяма 
представителност на благоде-
янието си, Стефан Богориди 
извършва следното:

На 27 август 1849 г. - връчва 
на цариградските си сънарод-
ници "Посветителен запис", в 

който обявява намерението си 
и условията за осъществяване 
на благодеянието.

В края на август - подава 
писмено заявление до султана, 
в което изразява и подкрепя 
желанието на своите сънарод-
ници, живеещи в Цариград, 
да имат своя отделна църква, 
"дето да извършват верските 
си служби на своя език, понеже 
не разбират езика на своите ед-
новерци гърци. Накрая той ин-
формира султана, че подарява 
старата си къща в квартал Фе-
нер на българите, за да си по-
строят там свой молитвен дом.

На 24 септември същата 
година главният секретар на 
султана изпраща писмен поло-
жителен султански отговор на 
княз Стефан Богориди.

На 17 октомври 1849 г. е из-
даден официален султански 
ферман, позволяващ на бъл-
гарската общност в Цариград, 
да имат собствена църква в 
квартал Фенер.

Ентусиазмът на цариград-
ските българи изпреварва 
малко решенията на османска-
та администрация. В края на 
септември, една от сградите в 
дарения за построяването на 
български православен храм 
имот (дървена върху каменни 
основи) е преустроена в парак-
лис, станал скоро известен като 
Дървената църква.

На 9 октомври 1849 г. тър-
жествено е осветен спомена-
тия параклис, като църковна-
та служба е водена от гръцки 
митрополит, но на църковнос-
лавянски език. В освещаване-
то вземат участие и първите 
български свещенослужители 
в новия храм-йеромонах Те-

одосий Хорозовски от Елена, 
брат му йеродякон Кесарий, 
а водеща фигура в освещава-
нето е АРХИМАНДРИТ ОНУ-
ФРИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, родом 
от Енина, Казанлъшко. По това 
време той е пребиваващ в ос-
манската столица за по-дълго 
време. Активно участие взема 
и йеромонах Неофит Рилски. 
Параклисът е посветен на све-
тия първомъченик и архидякон 
Стефан и на дарителя - княз 
Стефан Богориди. Оценявайки 
по достойнство историческото 
събитие, енинецът архиманд-
рит ОНУФРИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 
написва и издава скоро нещо 
като ода  "Песен на Българска-
та църква в Цариград" (публи-
кувана на 24 януари 1850 г.). В 
навечерието на освещаването, 
стихотворение публикува и 
котленският възрожденец Сте-
фан Попниколов Изворски.

Веднага след освещаване-
то започва строежът на пред-
виждания метох, завършен и 
тържество осветен на 23 април 
1850 г. (Възкресение Христово 
и Гергьовден едновременно). 
Строежът на самата църква, 

станала известна като Желяз-
ната църква, обаче се проточ-
ва доста във времето. След ня-
колко прекъсвания, тя става 
факт едва 50 години по-късно.

В трудната дейност по под-
готовката на строежа на сама-
та Желязна църква, активно 
участие взема и известния ка-
занлъчанин д-р Христо Стам-
болски.

На 8 септември 1898 г. тър-
жествено е осветена първата 
изградена изцяло от желязо 
православна църква, т. нар. 
Желязна българска църква в 
Цариград.

Ето така, преди 170 години, 
с активно енинско участие, е 
поставено началото на Бъл-
гарската църква в Цариград.

За повече информация про-
четете книгата на ст.н.с.д-р 
Христо Темелски "Българска-
та светиня на Златния рог", 
София,2005.

ДЪЛБОК ПОКЛОН И ВЕЧНА 
ПАМЕТ НА ВСИЧКИ ДОСТОЙ-
НИ БЪЛГАРИ, ДОПРИНЕСЛИ 
ЗА ТОВА ВЕЛИКО ДЕЛО!!!

Гриша Горецов

28-годишна ханъма от 
Анкара преведе на турски 
”История славянобългар-
ска”

В ролята на преводач на ду-
мите на Паисий Хилендарски 
влиза 28-годишната бълга-
ристка от Анкарския универ-
ситет Тууче Конач, която за 
първи път преведе на турски 
език пълния текст на “Исто-
рия славянобългарска”.

Преводът е част от магис-
търската работа на Тууче за 
ролята на “История славяно-
българска” за изграждането 
на българското национално 
самосъзнание, пише “Мони-
тор”.

“Нямам никаква кръвна 
връзка с България, но мно-
го обичам славянските ези-
ци, сега след години мога да 
кажа, че обичам и България, 
и българите”, разказва Тууче.

В родния си град младата 
жена завършила езиков ли-
цей с английски и немски, а 
за бъдещата й професионал-
на реализация влияние ока-
зал баща и`.

Първите хора, които от-
ворили вратичката на ком-
шулука към България, били 
проф. Хюсеин Мевсим, из-
вестен преводач и изследо-
вател, който от 1991 г. работи 
и живее в Турция, и родената 
в Македония проф. Меляхат 
Парс. “В първи курс по спе-
циалността “Български език и 
литература” се записаха око-
ло 60 души, но после не всич-
ки можаха да продължат във 
втори, защото е много труд-
но. Останахме 4-5, а е имало 
моменти, в които на лекции 
съм била сама с преподава-
телите”, описва пътя си в бъл-
гаристиката Тууче. Казва, че 
по-лесна е граматиката, поне 
за нея, а по-трудно е самото 
говорене, фонетиката.

С Паисий и неговата “Ис-
тория” се срещнала за първи 
път още в първи курс в ча-
совете, посветени на Бъл-
гарското възраждане. След 
Анкарския университет за-
писала магистърска програма 
“Балканистика” в Тракийския 
университет в Одрин и за-
почнала да се замисля за ди-
пломната си работа. Търсела 
нещо, което да има научен 
принос към българистиката 
и балканистиката в Турция. 
Така съвместно с преподава-
теля си се спряла на “История 
славянобългарска”.

“Хванах се с превода на 
“История славянобългар-
ска”, защото това произве-
дение е изключително ва-
жно и за нас, и за вас. Важно 
е за българската история и за 
изграждането на национал-
ната идентичност на бълга-
рите, но е важно и за разби-
рането за този исторически 
извор в Турция в контекста 
на османската империя и 
културното пространство на 
Балканите”, мотивира из-
бора си Тууче Конач. Освен 
това мнозина историци и 
изследователи в Турция ра-
ботели по темата за Паисий 
и българското национално 
възраждане, но превод на 
самия труд не бил правен.

Работата по превеждането 
на текста на турски език от-
нело на Тууче близо година 
и бил дълъг и тежък процес. 
Огромна помощ й оказала 
редакторката и консултант-
ката на превода д-р Менент 
Шукриева от Шуменския 
университет “Епископ Кон-
стантин Преславски”, с 
която нанасяли корекции и 
търсели правилните съот-
ветствия на турски език на 
историческите личности и 
топонимите, споменати в 
произведението.

В помощ била работата с 
д-р Мюмюн Исов, българ-
ски изселник. Преводът бил 
готов, а през юли т.г. Тууче 
Конач защитила и магистър-
ската си теза и вече е докто-
рант. Още не е избрала те-
мата, иска да се насочи към 
старата българска история, 
вълнуват я Хилендарски-
ят манастир, Преславската 
книжовна школа – Констан-
тин Преславски, Йоан Ек-
зарх, и Черноризец Храбър, 
Св. Иван Рилски и Рилският 
манастир.

Любимият български се-
риал на Тууче е “Столичани 
в повече”. Тя е и голям по-
читател на Азис. Знае наи-
зуст всички негови песни. 
Харесва Цветелина и Андреа 
и мечтае някой ден да се за-
познае с тях.

ТЕ НИ ПРЕВЕЖДАТ И  
УВАЖАВАТ, НИЕ СЕ 
ПЛЮЕМ И УНИЖАВАМЕ

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. 

ЗА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА В ЦАРИГРАД И 
ЗА ЕНИНСКОТО УЧАСТИЕ В ОСНОВАВАНЕТО Й
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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 района 
на Бар Краси, ет. среден, изцяло обза-
веден, цена: 58 000 лв.
3 ст.+б., тухла ‘Мана-стира’, юг-север, 
с две тераси цена: 59 000лв.  
2 ст.+к., тухла Абаята - 52000 лв.
2 ст+к., тухла Абаята - PVC-паркет, 
юг-север - 55 000лв.
3 ст+б., тухла Абаята PVC-дограма - 50 
000лв.
4 ст+б, тухла Запад ет. нисък, ламинат, 
PVC - 55 000лв.
З ст+к, монолит, района на абаята, ет. 
среден - цена 44 000лв.

ЦЕНТЪР 

2 ст+б.‘Розариум’, след ремонт, 45000 
лв.

2 стаи + к. НС, след ремонт, - 85 
000лв. обзаведен
З ст+б, мон., в района на Розариума 
- 64 000лв.
4 стаи + к., монолит, пазара, ет. среден 
изложение юг-запад - 85 000лв.
2 стаи + к., НС, - 65 000лв.
3 стаи + к., ет.4 - 52 000лв. монолит
4 стаи, /мототехника/, ет. среден - 70 
000лв.
3 ст+к, пазара, 90кв.м., изток-запад - 
70 000лв.
4 стаи + бокс, баня и тоалетна, 2 тера-
си, пълно обзавеждане, до полицията 
- 92 000
2 ст. + кухня, - 53 000 лв.
КЪЩИ
Къща в Казанлък, до Хидравлика, 
двор 400кв.м. - 125 000лв.
Къща в Енина, 2 ет. мон. двор 
600кв.м. - 68 000лв.
Къща в Крън, двор 900кв.м. - 40 
000лв.
Къща в Дунавци, 1.400кв.м. - 45 
000лв.
Къща в X. Димитрово - 50 000лв. 

ПОД НАЕМ

Гарсониера с/у общината - 250 лв./м.

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 - 50 
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-веж-
дане и гараж - по договаряне
2-стаен, монолит - 55000 лв.
Къща в гр. Казанлък, ”Розариум” - 
400 кв.м. на плоча - по договаряне
2-стаен (изток) - 35000 лв. долу 
м-н Изток
3-ст. под полицията, ет.2 - тухла - 
70 000 лв.

2 ст.+к НС изцяло южен, вътрешен 
- 69 000
2 ст +к, тухла, запад, обзаведен - 
168 000
3 ст+к, тухла, запад, след ремонт 
- 68 000
2 ст+к, център, юг, ПВЦ дограма 
- 58 000
Боксониера в добро състояние, 
южна - 30 000
2 ст+к, панел, Т. Юлиев - 51 000
2 ст+к, тухла, широк център, ПВЦ, 
вътрешен - 72 000
2 ст+к, след ремонт, панел, кв. 
Изток, - 45 000
КЪЩА - гр. Шипка, на 2 етажа - 3 
ст.+к. на всеки етаж с двор - 400 
кв. м - 83 0002 ст. Абаята, с две 
тераси, тухла - 55 000 лв., след 
ремонт
2 ст. Абаята, ет.8 - 52 000 лв. тухла

Рекламен справочник
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Специално за праз-
ника на казанлъшкото 
сдружение пристигнаха 
доброволци от Вилнюс 
и Берлин. Водеща на 
вечерта бе Ивона от Че-
хия, която се представи 
чудесно с презентаци-
ята на сдружението и 
подготовката за цяло-
то събитие. Дрескодът 
бе национални носии, 
като преобладаваха су-
кманите с прекрасните 
български шевици. За 
15 години Сдружението 
е реализирало редица 
проекти с различна на-
соченост – кампанията 
Time To Move, екофести-
валът, който през 2010 
ще навърши 10 години, 
кампании за събиране на 
средства за хора с увреж-
дания, капачки за кувьо-
зи, стипендии за младе-
жи, площадки, къщички 
за книги, работилници, 
младежки обмен, обучи-
телен курс, презентации 
в училища. Сдружението 
е домакинствало на 92 
доброволци по 14 проек-
та от различни държави, 
изпратени са 62 младе-
жи в чужбина по линия 
на доброволчеството, 
148 души са участвали в 
семинари и обучения.

„Доброволците са из-
вор на вдъхновение, 
млади и неопитни, но 
с желание за работа и 
за взаимопомощ”, каза 
Ивона, а Раминта – една 
от първите доброволки 
сподели, че България си 
остава втората страна в 
сърцето й след нейната 
родина.

Мария Славова и Кра-
симир Цанев създават 
и движат работата на 
СНЦ „Младежки цен-
тър за развитие – Взаи-
мопомощ”. Те са хората, 
които обединяват же-
ланието и енергията на 
младите хора от различ-
ни страни да се сближат 
и заедно да осъществят 
полезни за обществото 
инициативи.

Юлия Младенова

Малко или много кари-
катурата е изградена върху 
недъзите на една общност…..
повечето познали се в нея 
не са готови от сърце да се 
изсмеят /полицаите мразят 
вицове за ченгета/ въпреки 
че това е декларацията за  
истинността на проблема….. 
Национален герой все пак е 
Бай Ганьо – безсмъртен по-
ради генно непроменящата 
се простащина на българина. 

Позволих си по време на 
изборите да пусна няколко 
дузини карикатури съобра-
зени с моментната модерна 
вълна на фотоколажа които 
мисля беше възможно да се 
видят прочетат и осмислят 
единствено по време на из-
борите. Много от тях на ръба 
на мръсното /отразявайки 
дълбоко пропадналото в 

Танцьорите от КСТ 
„Роза“ отново се предста-
вят отлично на турнир в 
Казанлък

На 2 ноември в зала „Ба-
гира” се проведе Открит тур-
нир по спортни танци и Купа 
„Киара – Н” – 2019, в който се 
включиха танцови двойки от 
КСТ „Роза” при ОДК „Св. Ив. 
Рилски”.

КСТ „Роза” при ОДК „Св. 
Ив. Рилски” участва с пет тан-
цови двойки. В Клас15D Сте-
лиан Владев и Нона Ангело-
ва заеха второ място. В Клас 
18А+А – стандартни танци, 
Никсън Цветков и  Алексан-
дра Дечева станаха първи и се 
окичиха със златни медали. В 
Клас 18А+А латина, Николай 
Ламбов и Габриела Инджова 
станаха четвърти, на финала.

В турнира за Купа „Киара 
– Н”, Стоян Петров и Елис Та-
бакова са златни медалисти, 
при състезателите над 19 год., 
стандартни танци, а двойката 
Пламен Божев и Йоана Веле-
ва, стана четвърта на финал, 
при състезателите над 19 год. 
– латина. При младежите – 
стандартни танци, Никсън 
Цветков и  Александра Дече-
ва са бронзови медалисти, а 
Николай Ламбов и Габриела 
Инджова, които се състезават 
при младежите в направле-
ние латиноамерикански тан-

ци, се класираха шести на 
финала, при много оспор-
вана борба.

В турнира за Изгряващи 
звезди, при децата до 9г., 
най-малката двойка, Алек-
сандър Неделчев и Алексан-
дра Кръстева заеха първо 
място на стандарт и второ 
на латина.

Състезателите от КСТ 
„Роза” са доволни от поред-
ното си отлично представя-
не, но не се отпускат нито 
за миг, те продължават да 
тренират усилено за пред-
стоящите им турнири.

5ТАНЦОВИ ДВОЙКИ
НА ШКОЛАТА РАДЕВИ
ОТНОВО БЛЕСТЯХА
НА ПОДИУМА

мръсното/ но честни и по-
зитивни най вече с много 
чувство за хумор /без да 
засяга избирателите с лип-
са на такова/ с които успях 
според мен да   разсмея или 
ядосам /и в двата случая с 
гордост/ казанлъшкото об-
щество. И нормално още в 
навечерието на изборите 
заедно  с първия демокра-
тично избран кмет на Ка-
занлък – Бончо Сарафов 
носител на носталгичната 
аура на литаргичното в мо-
мента СДС започнахме да 
подготвяме въпросната из-
ложба която на 10 ноември 
на юбилейните 30 години 
от промените ще види бял 
свят и ще стане част от ка-
занлъшкият начин да се 
надсмеем над простотията 
си както ни е учил Чудомир.

Румен Сомов показа, доказа 
и разказа как може една 

политическа игра  
да стане и театърот стр. 12

от стр. 12

ГОЛЯМ ЕВРОКУПОН ЗАФОРМИХА 
ДОБРОВОЛЦИТЕ ОТ "ВЗАИМОПОМОЩ"

"Забии пирона в дънера", 
"Събори цилиндрите с труп-
чето" и "Изяж гумените ме-
чета" са само част от забавни-
те игри, с които доброволците 
ни посрещнаха и се забавлява-
хме заедно до много късно.

А по време на презентация за 
дейността на организацията, 
гостите-доброволци от мина-
ли години успяха да разтуптят 
сърцата на всички с трогател-
ните си спомени и истории.

Екипът на нашият вестник поднесе специал-
на Грамота за заслуги в доброволчеството, еко-
логични инициативи и ползотворни дейности за 
общността по случай 15-годишнината, която 
сдружението празнува. 

Пожелаваме им и занапред още много успешно 
реализирани доброволчески проекти!
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Нови отличия

Спортът

Шампионът „Марица“ 
(Пловдив) записа втора 
поредна победа през но-
вия сезон в НВЛ над дома-
кините от ВК „Казанлък“ 
в среща от втория кръг 
в първенството. Жъл-
то-сините се наложиха с 
3:0 (25:14, 25:19, 25:16) за 

Казанлъчанинът Радо-
слав Георгиев започна 
с успех участието си на 
Световното първенство 
по борба до 23 г. в Буда-
пеща, Унгария.

В най-тежката катего-
рия, при 130 кг. класици, 
Радо срещна противник от 
Полша – Рафал Краджев-
ски, но го елиминира с 4:1. 

Шест медала за СК 
„Таекуондо Екстрийм“ от 
„Купа София 2019“

На 2 ноември в 
многофункционалната зала на 
НСА се проведе 7-то издание 
не турнира „Sofia cup“ 2019, за 
деца, юноши и кадети. Участие 
взеха над 500 състезатели от 
България, Румъния, Сърбия, 
Северна Македония, Гърция, 
Кипър, Молдова и Италия. 
Надпреварата беше открита 
от заместник-министъра на 
спорта Стоян Андонов.

Състезателите на 
казанлъшкия клуб „Таекуондо 
Екстрийм“, с треньор Тихомир 
Владов, взеха пълен комплекст 
медали при деца и кадети.

Още девет медала за-
воюваха от поредно сил-
но състезание в София 
състезателите на клуб 
„Кентавър“ с треньор 
Николай Богданов и по-
мощник-треньор Христо 
Богданов. Участниците 
на казанлъшкия клуб 
премериха сили във 
възрастови групи деца, 
кадети и юноши, като 
с най-многобройната 
група таекуондистите се 
включиха в потока при 
децата.

„Купа София“, седма по 
ред, се проведе на 2 ноември 
(събота) в многофункцио-
налната зала на Национална 
стортна академия “Васил 
Левски” с участието на над 
450 състезатели от 8 държа-
ви – България, Гърция, Ита-
лия, Кипър, Молдова, Ру-
мъния, Северна Македония 
и Сърбия. Надпреварата бе 
организирана от Таекуондо 
клуб “Рамус”, съвместно с 
Българската федерация по 
таекуондо в чест на Деня на 
народните будители (1 но-
ември).

През целия съботен 
ден, на 2 ноември, 
в зала „Багира“  се 
вихриха танци.

Деветото издание на 
турнирите по спортни 
танци на Клуб „Киара 
Н“ се проведе с над 
150 танцови двойки в 

"След изиграването на 
всички срещи от 2 кръг на 
Националната волейболна 
лига при жените „Казанлък“ 
запазва четвъртата си 
позиция в класирането от 
общо 8 отбора. „Марица“, 
които продължават да жънат 
успехи в шампионата, са 
на лидерската позиция с 6 
точки, следвани от „Левски“ 
София“ и „Берое“. Нашата 
цел е колкото може повече да 
сглобим отбора и печелим по 
възможност всеки мач, поне 
в наша зала, а пък и навън 
да играем с апетит. 80% това 
са момичета, които догодина 
ще пътуват за Световно 
ученическо първенство в 
Бразилия. По този начин 
се обиграва училищният 
отбор (на ПХГ „Св. Св. Кирил 
и Методий“), нашият клуб 
расте, а заедно с по-опитните 
Патрисия Йончева и Веси 
Аршинкова, изграждаме един 
отбор, който ще създава доста 
ядове на съперниците ни“, 
коментира изпълнителният 
директор на ВК „Казанлък“ 
Деко Григоров.

12-годишната състеза-
телка на Футболен клуб 
„Млада гвардия” в казан-
лъшкото село Розово Ане-
лия Ангелова дебютира за 
женския отбор на „Севли-
ево лейдис”, съобщи нови-
ната треньорът на моми-
чето Мариян Василев.

 С днешното си представя-
не Анелия се превърна в една 
от най-младите дебютантки в 
историята на женския футбол 
у нас. Младата футболна на-
дежда е централен защитник 
в „Млада гвардия” и от една 
година е основен състезател 
в отбора на гвардейците, а от 
началото на този сезон играе 
и за различните възрастови 
гарнитури на отбора от Се-
влиево.

На 2 ноември „Севлиево 
лейдис” гостуваха на „Лу-
песпорт” - София. Анелия 
Ангелова влезе в игра в 65-та 
минута на двубоя и бе на те-
рена цели 25 минути, което е 
прецедент за един дебютант, 
особено на нейната възраст, 
коментира Мариян Василев. 
Момичето от Долината на 
розите игра като дефанзивен 
халф. Мачът приключи с 2:1 
за софийския тим, тъй като 
в добавеното време „Севливо 
лейдис” допусна попадение 
след разбъркване в наказа-

телното поле.
„Изключително съм горд с 

дебюта днес на Анелия Ан-
гелова и с играта, която тя 
показа на терена. Ани има 
големи възможности, които 
ще надгражда. Тя е талант-
лива и много трудолюбива. 
Уверен съм, че ще продъл-
жи със запомняща се игра и 
занапред”, не може да сдър-
жи радостта си от предста-
вянето на Анелия нейният 
треньор в „Млада гвардия”, 
24-годишният Мариян Ва-
силев. Неговите момичета 
продължават да се предста-
вят много добре и да носят 
удовлетворение на треньора 
си и на своите многобройни 
фенове.

„МАРИЦА“ С ЧИСТА 
ПОБЕДА СРЕЩУ

КАЗАНЛЪК
близо час игра в зала „Ба-
гира“.

Топреализатор на срещата 
стана Алекзандра Холстън с 
15 точки, а за тимът на Ка-
занлък Веселина Аршинкова 
бе най-резултатна с 13 точ-
ки. Съставът ни е четвърти 

във временното класиране с 
2 точки от общо 8 участника 
в шампионата при дамите.

В трети кръг за отбора ни 
предстои трето домакин-
ство. Следващата седми-
ца на 6 ноември, сряда, от 
18:00 б.в. тук гостува „Пе-
рун“ Варна.

ЩЕ ТЪРСИМ НАЙ ДОБРОТО 
 КЛАСИРАНЕ ПРИ ЖЕНИТЕ

РАДОСЛАВ 
ВЛЕЗЕ В ГОЛЯМАТА 
БИТКА, НО ОСТАНА СЕДМИ

На четвъртфиналите обаче 
претърпя поражение с 0:8 
от Звиади Патаридзе – евро-
пейският шампион от Гру-
зия. 

Георгиев е пети на светов-
ното за кадети пред 2014 г.

Първенството се проведе 
от 28 октомври до 3 ноем-
ври. В българската група е и 
Мариян Недков. Казанлъча-
нинът е в щаба при жените.

МЕДАЛА ЗА 
ТАЕКУОНДОТО6

Ето и кои са спортистите в 
клуба с медали от поредната 
купа:

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ:
Мария Стойнова – деца, 30 

кг., клас Б
Джесур Мехмед – деца, 40 

кг., клас Б
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ:

Десислава Меразчиева – 
кадети, 51 кг., клас А

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ:
Раен Георгиев – кадети 45 

кг., клас А
Габриел Петров – кадети, 45 

кг., клас Б
Виктор Карабоюков – 

кадети, 57 кг., клас Б

"КЕНТАВЪР"
ДОКАЗА КЛАСАТА СИ

Резултати за клуб 
„Кентавър“:

• Лора Николова- деца, 
33кг., клас А – злато;
• Мирослав Хаджиев -33 
кг., деца ,клас А-сребро;
• Елица Маждракова -44 
кг – деца, клас А – бронз;
• Сонер Бъйъклъ – 29 кг., 
деца, клас А – бронз;
• Марина Събчева – 29 кг., 
деца, клас Б – бронз;
• Калоян Бонев – 29 кг., 
деца, клас Б – сребро;
• Добромир Владимиров 
– +40 кг., деца, клас Б – 
бронз;
• Донатела Михайлова 
– кадети, 37 кг., клас А – 
бронз;
• Антонио Михайлов – 
юноши, 55 кг., бронз.

БЪДЕЩА ФУТБОЛНА
ЗВЕЗДА ОТ РОЗОВО
ИГРАЕ ЗА ОТБОРА НА СЕВЛИЕВО

ТУРНИР ПО 
СПОРТНИ ТАНЦИ НА

КЛУБ "КИАРА-Н"

9

различни възрасти от 
близо 20 български клуба. 
Домакините, с треньори 
Антония Каярова и 
Николай Тенев, участваха 
с 15 свои дуета.

Състезанията се 
проведоха под патронажа 
на кмета на Казанлък 
Галина Стоянова.
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ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА 
ЗЕМЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА
0888 974 040 / 0896 741 102

Благонамереност Намигване по Чудомировски

Младите Таланти търсят своите Посоки

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

Шареното

15 години навърши 
Сдружение „Младежки 
център за развитие – Вза-
имопомощ”. 

15 години, които утвърдиха 
добоволчеството в Казанлък 
като форма за обединение в 
името на благородни каузи, 
екокампании, образователни 
инициативи и постигане на 
сплотеност между младите 
хора от различни държави, с 
различна култура и мантали-
тет. 

„Първи в Казанлък за до-
броволчеството заговориха и 
започнаха да работят Мария 
и Краси – те са хората, които 
обединяват младежи от Евро-
па, помагат да се опознаят по-
между си, да обикнат Казанлък 
и България, да бъдат активни 
в различни полезни дейности 
и винаги да си спомнят Бълга-
рия като страна, която остава 
в сърцата им. Сплотеност, 
отговорност, толерантност, 

взаимопомощ – това са цен-
ни качества, на които именно 
времето на нашето добровол-
чеството тук ни научи”, това 
бяха мненията на доброволци 
от Естония, Испания, Италия, 
Полша, Словакия, България, 
които бяха споделени на 5 
ноември – рождения ден на 
„Младежки център за разви-
тие – Взаимопомощ”.

ГОЛЯМ ЕВРОКУПОН ЗАФОРМИХА 
ДОБРОВОЛЦИТЕ ОТ "ВЗАИМОПОМОЩ"

Повече на стр. 10

Приемственост за новият 
кмет на гр. Крън! Екипът е на 
високо професионално ниво, 
компетентност и уважение 
е в основата на досегашната 
ни работа! Пожелавам успех 
през новият четиригодишен 
мандат!!! С много обич за вас 
приятели!

ДОБРЕ 
ДОШЪЛ, 
КМЕТЕ!

В залата на Културно-ин-
формационен център на 
ул.,,Искра‘‘№4 бе открита 
художествената изложба 
„ПОСОКИ“!

Инициатори за органи-
зирането на изложбата са 
Община Казанлък и НУПИД 
,,Акад. Дечко Узунов‘‘. Възпи-
таниците на НУПИД ,,Акад. 
Дечко Узунов‘‘, гр. Казанлък 
представят творчеството си 
пред казанлъшката публика.

Изложбата на младите ка-
занлъшки таланти се състои 
от творби на ученици в 11 и 
12 клас: живопис, графика, 
фотография и дизайн. В на-
вечерието на 1-ви ноември – 
Денят на народните будители 
всеки един от 11-те автори 
смело споделя с публиката 
личната си решителна стъп-
ка накъде иска поеме в изку-
ството.

Фотограф-художни-
ка Георги Папакочев 
представи пред казан-
лъшките приятели на 
фотографията албумът, 
посветен на неговия баща 
фотограф-художника Пе-
тър Папакочев, едно от 
знаковите имена в бъл-
гарската фотография. 

Над 90 минути присъства-
щите на срещата се запозна-
ха с живота и творчеството 
на именития творец, пред 
чийто обектив са минали 
министри, владици, арти-
сти, стотици "обикновени" 
граждани, спортисти и по-
литици.

Румен Сомов 
показа, доказа 
и разказа как 
може една 
политическа 
игра да стане 
и театър

Ако искате и вие да 
станете част от театъра, 
заповядайте на 10 но-
ември в клуб Тракийка, 
където ще ви посрещне 
първият дипломатично 
избран кмет на Казан-
лък - Бончо Сарафов

РАЗКАЗАХА ПАМЕТТА НА СВЕТЛИНАТА 
В КАЗАНЛЪШКИ МУЗЕЙ

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
ДАВА ТЕРИТОРИЯ 

НА ВСЕКИ ТАЛАНТ

Изборите отминаха. 
Принципно тази част от за-
местването на революциите 
в обществото винаги леко 
ме изнервя защото съм на-
ясно кой вдига революциите 
и това че изборът днес става 
безкръвно не променя много 
нещата. От друга страна из-
борите се проведоха тъкмо в 
навечерието на 10 ноември – 
дата свързана с очакванията 
ни за демокрацията която и 
сега чакаме да ни бъде дава-
на от револверно зарежда-
щите се партии сменящи се 
от 1989година насам без да 
си даваме сметка че демо-
крацията е във всеки един 
от нас тя е нашето свещено 
право /единственото без 
ДДС/ тя не се храни с кебап-
чета не струва 50 лева и няма 
етнос. Много пъти съм искал 

да изкрещя нещо по случая 
но на фона на арогантната 
истерия преди изборите и 
гузното мълчание след тях 
гласът ми щеше да отиде от 
пусто в празно…както е ка-
зал народът /избирател/. На 
тези избори си позволих да 
направя едно откровение…
може би ретроспекция…. Но 
най вече огледало на всички 
избори случващи се в Бъл-
гария от промените насам. 
Хуморът е скалпел третиращ 
туморите на обществото. За 
жалост там където скалпе-
лът не помага говорим за 
злокачествени образования 
които не подлежат на лече-
ние и ако ситуацията стане 
повече плачевна от колкото 
смешна е много трудно да 
мине през сатирата.

Повече на стр. 10


