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Аман от Избори вече

Помним те, Професоре

Побратимени градове
Никоалй ЗЛАТАНОВ: 

Цена 0.60 лв. Вестникът на 10 поколения казанлъчани
БР.

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

Последни детайли по по-
братимяването на Казан-
лък с Дидимотика, Гърция 
уточниха Галина Стоянова 
и нейният колега Ромилос 
Хаджияноглу, кмет на Диди-

13. ПОБРАТИМЕН 
ГРАД НА КАЗАНЛЪК

ДИДИМОТИКА ВЕЧЕ Е Четири заместник-председатели 
и по-малко постоянни комисии 
ще имаме вече

ОПТИМИЗИРАМЕ ДО 
МАКСИМУМ СТРУКТУРАТА 
НА НОВИЯ ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ

Вчера общинския съвет учреди себе си

мотика. Той сподели, че това 
е първа официална среща за 
него като градоначалник и си 
пожела това да му даде добър 
старт за работа на отговорна-
та длъжност.

Среща за побратимяване с гръцкия град Дидимо-
тика се проведе миналия петък в кабинета на кмета 
на Община Казанлък.
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ЕДИН ДОБЪР ЧОВЕК 
ПОДАРИ КОЛЕДНА 
ЕЛХА НА 
КАЗАНЛЪЧАНИ

БЛАГОДАРИМ ТИ,
ДИЯНЕ,

Казанлък вече има свое-
то коледно дърво, а 11.мет-
ровата елха му бе дарена 
от Диян Галазов, който 
години наред е отглеждал 
дръвчето в двора си в ка-

НА ТЕБ, ЧОВЕКО, КОЙТО НИ 
ПОДАРИ КОЛЕДНАТА ЕЛХА

занлъшкото село Голямо 
Дряново.

Вчера елхата бе извозена на 
специална за целта платфор-
ма, придружавана от автомо-
бил на КАТ и служба “Пожарна 

безопасност и защита на насе-
лението” и с помощта на авто-
кран бе поставена на площад 
“Севтополис”.

„Дарението на г-н Галазов 
постави началото на добро-

то, което, убедена съм, пред-
стои да се случва в Казанлък. 
Коледата може да бъде още 
по-светла и топла, когато спо-
деляме празниците си!

Благодарим Ви, г-н Галазов!Към стр. 2

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ
БЕШЕ ЛИЗНАТ ОТ
ПРИРОДАТА С
НЕОБИКНОВЕН
ТАЛАНТ

И БАЙ ГАНЬО ПРОШЕПНА НА ЯНИЧКА:

НАРОДЪТ, В КОГОТО ТИ 
ВЯРВАШ Е РОБ, КАЗВАМ ТИ, 
РОБ. РОБУВАНЕТО Е ЗА НЕГО 

БЛАЖЕНСТВО, 
ТИРАНИЯТА - БЛАГОДЕЯНИЕ, 
РАБОЛЕПИЕТО - ГЕРОЙСТВО
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След бума с "Формулата на ТЕО" Николай Василев представя и 

Седмицата

На Коледа се случват чу-
деса!“ написа във ФБ про-
фила си Кметът на Общи-
ната Галина Стоянова.

И въпреки това поста й бе 
засипан от хейтове,  с разно-
родни щури идеи като тази 
например: Има толкова ели 
и борчета около Тракийка-
та ! Украсявайте тях! Все пак 
живо дърво е убито! По -добре 
метална елха като преди го-
дини! Децата не разбират от 
екология, но ако им обясним 
никога няма да ни се разсър-
дят. Или пък да се засади едно 
коледно дърво в центъра и то 
да е живо: вместо да ви “да-
ряват” всяка година коледни 
дръвчета, защо не засади-
те едно в центъра и да си го 
отгледат казанлъчани. Така 
ще дадете добър пример на 
младите и ще оставите впе-
чатление за приемственост у 
поколенията.

Явно важното е да хейтиш, 
а не да се поинтересуваш и 
да научиш, че такова дърво 
Галина Стоянова вече засади 
в навечерието на една Коле-
да преди 5 години пред хотел 
„Казанлък“, но е необходимо 
време и търпение то да се оф-
орми с достолепието на Ко-
ледна Елха.

А иначе всеки що-годе гра-
мотен човек не може да не 
знае, че дърво с подобни раз-
мери е доста опасно да про-

дължава да расте в дворно 
пространство и със сигур-
ност няма да наруши еколо-
гичното равновесие.

А пък ние, вместо да хей-
тим, би било по-добре да 
залесяваме активно, да па-
зим горите от пожари и по 
възможност да не се топлим 
с незаконно отсечени дър-
вета!

Един човек подарил Една 
Коледна Елха!

И какво – сякаш е извър-
шил Престъпление…

Какво ви става бе, Хора?
Какво лошо има в това!?
След месец е Рождество 

Христово… Нека да не опо-
рочаваме Празника и  Храма 
със сквернословия от езиче-
ското ни минало, битуващи 
все още в Паметта ни и зву-
чащи така: „Направи добро 
и изяж после л…….!“

Силиконова Коледна елха 
от минали години ли иска-
те?

Недоумявам как може да 
има все едни и същи недо-
волни за всяка инициатива 
на Общината!

Навсякъде по света се ук-
расяват естествени дървета 
– симетрични и красиви, 
каквато е и нашата Елха 
тази година!

Моля Ви не опорочавайте 
и коледно-новогодишните 
празници!

Благодаря на г-н Галазов!

Господин Галазов, кое 
Ви подтикна да дарите 

елхата и да спомогнете за 
един светъл празник на 

казанлъчани?
Диян Галазов: Елхата на ка-

занлъчани миналата година 
беше пак дарение и така ре-
шихме тази година ние да да-
рим нашето дърво. Нашата ел-
хичка вече беше много голяма 
и така решихме да я дарим.

Каква е историята на 
това дърво?

Стоянка Галазова: Елхата е 
купена през далечната 1967 
година от дядото на моя съ-
пруг. Те са били голяма фами-

лия, с много деца и са живели 
в една къща. Отглеждали са 
елхата в саксия, така е и купе-
на. Когато дръвчето е пораст-
нало са го засадили на село 
в Голямо Дряново и така до 
наши дни. Дълги години тази 
елха е била семейно коледно 
дърво.

Диян Галазов: Ние я украся-
вахме години наред с всички 
коледни играчки, гирлянди, 
лампички…
След като вече тази елха я 
няма, какво ще украсите 

тази година ?
Диян Галазов: Тази годи-

на ще украсяваме изкуствена 

елха. Не е желателно да отси-
чаме дървета за коледна ук-
раса. Да, много е хубаво, по 
– красиво е и по-свежо истин-
ското дърво, но това е приро-
да. Трябва да я съхраняваме.

Коледа е лично 
преживяване, какво е тя 

за всеки от Вас, за Вашето 
семейство?

Стоянка Галазова: Коледа е 
добро. Коледа е да се събереш 
със семейството, да доставиш 
радост на близките си, на се-
мейството, на приятелите, на 
хората, с които прекарваш 
ежедневието си. И ако можем 
да направим така, че под ко-

ледната елха да сложим една 
надежда за по– добро бъдеще, 
ще бъде чудесно.

Диян Галазов: Коледа е едно 
ново начало. С Коледа е свър-
зано усещането за новата го-
дина, за зараждането на нов 
живот.

Какви бихте пожелали 
на жителите на община 

Казанлък?
Стоянка Галазова: Да сме 

живи и здрави, да полагаме 
усилия да виждаме повече ху-
бавите неща. Да правим добро 
и да продължаваме напред, с 
общи усилия да направим жи-
вота си по – добър за нас и за 
нашите деца.

ЕДИН ДОБЪР ЧОВЕК 
ПОДАРИ ЕДНА 

КОЛЕДНА ЕЛХА НА 
КАЗАНЛЪЧАНИ52ГОДИШНА ЕЛХА,

ОТГЛЕДАНА В  
 ГЛИНЕНА САКСИЯ, 

ЗАСИЯ  В ЦЕНТЪРА 
НА КАЗАНЛЪК

от стр. 1

В понеделник в Общи-
на Казанлък се състоя 
завършителният етап от 
проекта „Изработване на 
проект за табели на ули-
ците в град Казанлък“, 
който се инициира от Об-
ществения посредник на 
общината Гинка Щерева.

След дадения допълните-
лен срок за завършване на 
визията и дизайна на табе-
лите, днес бяха представени 
два проекта от компетент-
ното жури, които ще бъдат 
представени пред ръковод-
ството на Община Казанлък, 
ще очакват одобрение от тях 
и бъдещо реализиране.

Проектите на възпита-
ниците на Художествената 
гимназия – Дарина и Павел, 
бяха изборът на комисията. 
Главният архитект на Общи-
на Казанлък Георги Стоев, 
д-р Момчил Маринов, ди-
ректор на ИМ „Искра“, ка-
занлъшкият дизайнер Иван 
Найденов, директорът на Ху-
дожествената гимназия Петя 
Минекова и омбудсмана на 
Казанлък дадоха последни 
насоки за перфектното оф-
ормяне на табелите и по-
следни 10 дни за изпращане 
на заключителния вид на 
проектите им.

Двата проекта ще спорят 
за категоричното одобрение, 
а в случай, че бъдат избрани 
и двата, то те ще бъдат син-
хронизирани относно цвета 
и шрифта на табелите.

Проектът цели унифици-
ране на всички указателни 
табели в Казанлък, като той 
стартира на 26 март, а учас-
тие в него взимат ученици от 
три училища - НУПИД „Акад. 
Дечко Узунов“, СУ „Екзарх 

Антим I“ и ПХГ „Св. Св. Ки-
рил и Методий“.

Проектът е обърнал 
внимание на 10 основни 
артерии в града, поради 
основния пътнико- и турис-
тически поток – 5 улици и 
5 булеварда: бул. „23 ПШП“, 
бул. „Княз Ал. Батенберг“, 
бул. „Никола Петков“, бул. 
„Освобождение“, бул. „Ро-
зова долина“. Улиците са: 
„Ген. Скобелев“, „Столетов“, 
„Христо Ботев“, „Шипчен-
ска епопея“ и „Стара плани-
на“.

Табелите трябва да бъдат 
изписани както на българ-
ски, така и на английски 
език, както и да включват 
кратък текст, който да е 
свързан с наименованието 
на улицата по отношение на 
историческо събитие, лич-
ност или историко-географ-
ския регион.

В указателните табели ще 
присъства герба на община 
Казанлък, както и QR код, 
който ще отвежда към ис-
торическата информация 
в интернет страницата на 
Общината.

Бе взето решението табе-
лите да бъдат от две части 
– единия носител да изо-
бразява герба на Общината 
заедно с името на улицата 
на български и английски 
език, а втория носител с 
историческите факти, също 
на български и английски 
език, който ще бъде поста-
вян само на ключови места, 
да бъде изобразен заедно с 
QR кода.

Целта е всички табели в 
града на розите да бъдат 
обновявани и променяни в 
целия град от тук нататък, 
когато се наложи.

КАЗАНЛЪШКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ 
ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГИМНАЗИЯ 
ИМАТ НОВА ВИЗИЯ ЗА 
ОРИЕНТАЦИЯТА НА КАЗАНЛЪЧАНИ

Отново ще ни 
представиш вълнуващ 

герай в новия си 
филм  „Високо”. Това е 
фотографа Александър 

Иванов, който преди 
времето на дроновете 

прелетя България с 
мотоделтапланер и 
засне за първи път 

аеро-снимки от цялата 
страна.

Благодаря на съдбата, че 
съм се родил в Казанлък, а 
там в историята назад, как-
то и сега, винаги е имало 
вълнуващи хора. След фил-
ма „Формулата на Тео” за 
Теодосий Теодосиев, злат-
ния физик на България, ми 
се искаше да разкажа на 
повече хора и за още един 
невероятен човек закътан 
в казанлъшката долина-
та – фотографа Александър 
Иванов. Той е любопитен не 
само като артист, но и като 
личност. Над 20 години лети 
с мотоделтапланер и с пара-
планер и има натрупани по-
вече от 500 часа във въздуха 
с фотоапарат в ръцете си.

Става изключително попу-
лярен покрай проекта „360 
градуса България” – едно 
начинание на „Списание 1“ 
и на Асен Асенов. През 2007 
г. в София гостува знаме-
нитият френски фотограф 
Анри Бертран, който поставя 
изложба на моста на влюбе-
ните пред НДК с аеро-фото-
графия от целия свят. В тази 
изложба няма нито един ка-
дър от страната ни. Паралел-
но на това събитие и може 
би като отговор на липсва-
щте кадри, от „Списание 1“ 
предлагат на Сашо да обле-
ти и да заснеме България от 
птичи поглед. Това се случва 
2008 г., когато все още няма 
дронове и това е едно дос-
та трудно и дори рисковано 
начинание. За разлика от 
френския фотограф, Сашо 
няма зад гърба си огромен 
екип, яка летателна техника 
с обиграни летци и огромен 
бюджет, но има вдъхновение 
и ентусиазъм и на ръба на 
лудостта приема предложе-
нието. Преди това той има 

ФИЛМА "ВИСОКО" С 
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ

ЕДИН ОТ НАЙ-ТИРАЖИРАНИТЕ И 
ПРИЗНАТИ ФОТОГРАФИ В БЪЛГАРИЯ, 
ЕВРОПА, ЧЕ И МАЙ В СВЕТА ДОРИ ТОЙ 
Е ВПИСАН И В ПОЧЕТНАТА КНИГА НА

 КАЗАНЛЪКНай-трудно е  
да се издигнеш

  „над” в мислите си!

световен мащаб, и ако имаше 
само малка доза от нахалство-
то на съвремието, щеше да е 
много по-познат и титолуван. 
Но може би, за да летиш тряб-
ва да си лек и да не си полепен 
с всякакви неща, които са част 
от заземяването. Успял е да се 
предпази от съблазните на се-
бевеличието. Самата му физи-
ка дори е издължена и лишена 
от излишества. Може би носи 
нещо, което е от друго време 
и това го кара да не губи от 
достойнството си. Снимахме 
в тракийските гробници и си 
говорихме, че ако има пре-

коне, ята птици, мъгли и бо-
жествена светлина. Жалко че 
нямам сили редовно да ста-
вам толкова рано... Изпускам 
уникални пърформанси на 
природата, които са повече от 
нашето човешко изкуство.

Влизахме в гробниците 
на траките, където се докос-
вахме до тяхната култура и 
ценности. Влязохме и в една 
друга гробница, от времето 
на комунизма – „чинията“ на 
Бузлуджа. Там Александър е 
направил невероятен кадър 
преди години. Когато са виде-
ли от National Geographic този 

кадър, са дошли на място, 
да се уверят, че е истински. 
Ходихме като сизифовци в 
коритото на пресъхнала сел-
ска река да събираме камъни 
и като икаровци излитахме 
от казанлъшткото летице с 
мотоделтапланери. Е, аз не 
летях, операторът Борислав 
Георгиев летя, а аз му стисках 
палци от земята.

Харесва ми, когато правя 
портрети, да преобладава мо-
нологът и да се говори в пър-
во лице. Затова освен Алек-
сандър и неговите снимки 
няма други герои... Участва 
само природата и призракът 
на една изсечена гора. Но 
няма да разкривам за нея, 
защото това е сюжетна изне-
нада във филма.

Особено ме радва  „съвпа-
дението”, че този месец Сашо 
празнува юбилей и това, кое-
то направихме заедно, ще 
бъде един подърък от сърце. 
Не толкова като признание, 
защото той няма нужда от 
него, а по-скоро споделен по-
лет. Опит да погледнем на на-
шето малко човешко същест-
вуване отгоре, там от където 
ни гледа Творецът. Когато чо-
век промени мащабите си, 
тогава може да осъзнае кое е 
важно и кое е само един ка-
мък. Камък, привързан за тя-
лото, който ни държи в под-
чинение на малките радости 
на съществуването, но не и на 
Живота. Върнах се ободрен и 
с нови гледни точки. Надявам 
се част от тази енергия да се 
предаде и на зрителите на 
филма. Отгоре се появи и за-
главието  „Високо”, за него е 
виновна Антоанета Бачурова, 
продуцента на „Умно село”.

Остатъка четете на 
нашия сайт:

На 30-ти ноември аз лично 
ще отбележа хеттрик

раждане той със сигурност е 
бил тракиец, защото усеща 
много близко тази култура и 
отошение към живота. За тра-
ките знаем, че имат по-друга 
концепция за света, затова са 
плачели, когато някой се раж-
да и са празнували, когато ня-
кой си отиде от този свят. Това 
е някакъв техен полет над гра-
витацията на този свят.

Ако трябва да обобщя, защо 
след толкова време избрах да 
го снимам... Може би, защото 
при всичката му популярност 
никой не го беше снимал за 
нещо по-сериозно и по-голя-
мо. Тайно си мечтаех да на-
стъпи за мен такъв момент. 
Той оставаше една тайна, за 
която исках да разкажа на по-
вече хора. Мен много малко 
неща ме възхищават, но това, 
което той прави, наистина ме 
кара да се издигам над земята.

Къде снимахте филма 
и има ли други герои в 

него?
Снимахме основно в Ка-

занлък и околията. Седмица 
подред ставахме около 4 часа 
всяка сутрин. Когато присти-
гахме на местата за снимки, 
ни посрещаха изключителни 
природни картини, „диви” 

известен опит с летеното, но 
няма достатъчно натрупани 
кадри за цяла изложба. Летял 
е само на отделни места, кои-
то са по-скоро в района около 
Казанлък.

Налага се да се лети в чети-
рите посоки над география-
та. Взима образите отгоре на 
планини, реки, езера и море... 
Но също така и някои еколо-
гични теми от поръчителите, 
които изискват поглед отгоре 
на места, като рудници, хвос-
тохранилица и заводи с от-
ровни пушеци... Така година 
по-късно се появяват едни от 
най-причудливите и запомня-
щите се картини на България 
отгоре. 120 от най-добрите 
аеро-фотографии са подбрани 
и се показват на открито в Со-
фия, Варна, Пловдив и Бургас, 
а публиката, освен невероят-
ните кадри, чете и текстове на 
Радмила Младенова, разказ-
ващи кратки истории от мес-
тата на всяка снимка.
Какво те накара толкова 
време след тази изложба 

да направиш филм?
Следях работата на Сашо, 

с трепет и голям интерес го-
дини наред. Виждах неговите 
изложби във времето, една от 
които е изклю-
чителна поре-
дица наречена 
„О т р а ж е н и я ” 
от 30 диптиха, 
обиколила цяла 
Европа. Имам 
всичките му 
албуми, кои-
то са издавани 
през годините 
-  „България от 
птичи поглед”,  
„Пирин”, „Ду-
нава”... За мен 
той е творец със 
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От 1-ва:

Общината

Избраният Председател 
Николай Златанов се опита 
да разкаже Структурата му 
преди Първата Сесия, съ-
образно заявките, които е 
получил от Групите.

Четири заместник- предсе-
датели и по- малко постоян-
ни комисии ще има в новия 
Общински съвет на Казанлък, 
след проведените разговори 
между представителите на 
5-те политически сили и ко-
алиции, намерили място със 
свои съветници в местния 
парламент на Казанлък, след 
проведените местни избори 

„Приемете, че сте при 
приятели!“, приветства 
4-членната делегация от 
Гърция Кметът на Общи-
на Казанлък и отбеляза: 
„Вие ще се побратими-
те не само с Казанлък, а 
с всички 12 града в цял 
свят, с които имаме добро 
приятелство.

Ставаме по-богати с прия-
телствата си!“. Галина Стоя-
нова подчерта важността на 
практическите контакти за 
младите хора и културните 
среди: „Трябва да изградим 
здрави връзки, които да за-

на 27 октомври.
Заместиците на Златанов, 

които ще му помагат в рабо-
тата, вероятно ще са: Радиана 
Стефанова- от партия ГЕРБ, 
адвокат Мариета Пепелеш-
кова, от групата на Местна 
коалиция „Алтернативатата 
на гражданите“-бившите „Екс-
перти за Казанлък, адвокат 
Моника Динева от БСП, и Рид-
ван Иляз от ДПС. Заместници-
те на Николай Златанов се гла-
суват също на второ заседание 
на Общинския съвет.

С цел оптимизиране рабо-
тата на Съвета в постояннните 
комисии, на база постигнато 

вещаем във времето.“, пожела 
тя.

Двете страни се уговориха 
официалното подписване да 
стане на територията и на два-
та града. В Дидимотика, непо-
средствено след избора на Ца-
рица Роза 2020, която ще спази 
традицията да засади рози и 
ще направи това в гръцкия 
град като създаде „Градина на 
Казанлък“. Побратимяването 
ще бъде препотвърдено още 
веднъж в Града на розите, по 
време на кулминацията на 
Фестивал на розата 2020 в на-
чалото на месец юни, когато в 
града ще гостуват традицион-

13. ПОБРАТИМЕН 
ГРАД НА КАЗАНЛЪК

ДИДИМОТИКА ВЕЧЕ Е Никоалй 
ЗЛАТАНОВ: ОПТИМИЗИРАМЕ ДО 
МАКСИМУМ СТРУКТУРАТА НА 
НОВИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Почетният гражданин 
на Казанлък отстъпи свое-
то място в Общинския съ-
вет на Казанлък в групата 
на местната коалиция „Ал-
тернативата на граждани-
те“ на Пламен Стайков, ръ-
ководител на направление 
„Кадри“ в „Арсенал“.

Като мотив да напусне 
местния законодателен орган 
на Казанлък Николай Ибушев 
е посочил изключителната си 
ангажираност със служебни 
въпроси и желанието му гру-
пата на „Алтернативата на 
гражданите“ да работи пълно-
ценно. Това налага на негово 
място да влезе следващият по 

ИБУШЕВ С ДОСТОЙНСТВО
ЩЕ НАБЛЮДАВА

ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ

Пламен Стайков е Ръково-
дител направление „Кадри“ 
в „Арсенал“ АД. Роден е през 
1971 година. Завършва УНСС, 
специалност „Икономика и 
управление на индустрията“. 
Бил е началник отдел ТРЗ в 
„Арсенал“, административен 
директор на „България-К“, 
търговски пълномощник в 
„Булброкърс“ АД, а от 2008 г. 
е и експерт Бизнес развитие в 
същата компания. От 2016 го-
дина е ръководител направ-
ление „Кадри“ в „Арсенал“ 
АД. Женен, с един син.

Пламен Стайков ще е об-
щински съветник за първи 
път. Той ще положи клетва на 
второто заседание на местния 
парламент на 28 ноември.

ред в листата на групата - ико-
номистът Пламен Стайков.

Николай Ибушев остава ли-
дер и председател на местна-
та коалиция „Алтернативата 
на гражданите“ и ще следи 
работата на съветниците и 
цялостната дейност на Об-
щинския съвет на Казанлък.

За лидер на групата общин-
ски съветнице е избран инже-
нер Янко Запрянов.

Като почетен гражданин на 
Казанлък Николай Ибушев си 
запазва правото да присъства 
на заседанията на Общин-
ския съвет и да предлага през 
съветниците от групата раз-
лични законодателни иници-
ативи.

Първо разширено за-
седание проведе новият 
Председателски съвет на 
Общински съвет – Казан-
лък, с участието на всич-
ки групи съветници.

Предвид европейските 
регламенти за нарастващи 
отчисления, въведени от 
Министерство на околната 
среда и водите, разходите за 
отчисления на депониране 
на отпадъци са се увеличи-
ли 246 %, което се равнява 
на сериозната за общинския 
бюджет сума от над 1,5 млн.
лв. за предстоящата 2020 г.

В същото време, за послед-
ните 8 години Такса „Битови 
отпадъци“ /ТБО/ като облог 
на населението в община 
Казанлък не е увеличавана, 
приходите, постъпващи в 
общинската хазна, остават 
едни и същи. На фона на 
това минималната работна 
заплата се е увеличила със 
110%, нарастване със 160% 
има и на фонд „Работна за-
плата” и за осигуровки.

Анализирайки всичко 
това, общинските съветни-
ци в новия Председателски 
съвет се обединиха около 
мнението, че досегашни-

БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 Г. 
СЪБРА НОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

ят приход е недостатъчен 
за покриване на разходите 
през 2020 г. в представената 
от екипа на Кмета прогноз-
на План – сметка.

Сравнителният анализ на 
приходите и разходите за 
периода 2011-2019 г. показ-
ва едни и същи приходи при 
увеличаващи се разходи, ре-
гламентирани в законода-
телството. Така например от 
2017 г. насам, с въведените в 
община Казанлък задължи-
телни мерки от ЕС за еколо-
гизация, Общината е длъж-
на да депонира, сепарира и 
компостира отпадъците си, 

което е немалък разход от 
целия бюджет – към 2019 г. 
бе дотиране в размер на 550 
000 лв., а през новата 2020 г. 
ще бъде над 1,5 млн.лв.

На екипа на кмета на об-
щина Казанлък съветни-
ците препоръчаха при из-
готвянето на прогнозната 
План – сметка да работят 
със заложено увеличение на 
Такса „Битови отпадъци“ с 
увеличение на 4 промила за 
града и 6 промила за селата.

Новият Председателски-
ят съвет бе единодушен, 
че за промяната е необхо-
дима разяснителна кампа-
ния. Увеличението на ТБО 
през 2020г. ще позволи 
по-безболезнен преход към 
по-високи такси с влизане-
то на новия закон през 2021 
година. Тогава ще бъде въ-
веден принципът на отчи-
тане на размера на облога 
на база брой живущи в едно 
домакинство, който е сочен 
за най-справедлив – пла-
ща този, който генерира 
отпадък и плаща толкова, 
колкото отпадък е генери-
рал. С промяната на Закона 
само след година увеличе-
нието на ТБО ще стане не-
избежно.

но чуждестранни делегации 
от побратимени градове на 
Казанлък.

През последните две годи-
ни отношенията между двата 
града станаха по-интензивни 
и приятелски, с размяна на 
взаимни опознавателни ви-
зити, включително в сферата 
на културата, което доведе до 
предложение за побратимява-
не от гръцкия град през мина-
лата година.

На редовно заседание през 
месец март тази година Об-
щинският съвет на Казанлък 
одобри проекта за Споразу-
мение между двата града. То 
включва обмен и сътрудни-
чеството в областта на култу-
рата, туризма и търговията, 
създаване на благоприятни 
условия за популяризиране 
на историческото и култур-
но наследство на Казанлък и 
развитието на добри съседски 
отношения между България и 
Гърция.

съгласие между всичките 
37 общински съветника от 
различните групи, е решено 
броят на Постоянните коми-
сии в местния законодателен 
орган да се оптимизира и на-
мали с 3.

Досегашните 11 Постоянни 
комисии в новия мандат на 
Общинския съвет стават 8.

Обединяват се комисиите 
по селско и горско стопан-
ство, заедно с постоянната 
комисия по сигурност, еколо-
гичен и обществен ред.

В една комисия ще са досе-
гашните две: по разпорежда-
не с общинската собственост 
и комисията по приватиза-
ционен и следприватизацио-
нен контрол.

Продължават разговорите 
относно състава на самите 
комисии и техните ръковод-
ства

Обща комисия ще е здрав-
ната и тази по социалните 
въпроси.

Да се скъси дистанция-
та между всички инсти-
туции, за да се решават 
експедитивно и зако-
носъобразно проблемни-
те въпроси, които граж-
даните поставят, това 
пожела Кметът на Общи-
ната Казанлък на среща с 
представители на всички 
държавни институции, 
проведена на 27 ноември.

Галина Стоянова  благо-
дари за ползотворната ра-
бота през последните осем 
години и изведе основни-
те приоритети за работа 
през нейния трети пореден 
кметски мандат: „За нас, 
като екип е важно хора-
та, които живеят тук, да се 
чувстват добре и да получа-
ват качествени грижи, услу-
ги и сигурност!“, е заявила 
тя, съобщава общинският 
пресцентър. Участниците в 

Галина  
СТОЯНОВА:

ЩЕ СКЪСИМ  
МАКСИМАЛНО

ДИСТАНЦИЯТА МЕЖДУ 
ИНСТИТУЦИИТЕ

първата по рода си среща са 
били запознати с главните 
насоки на проектобюджета 
за 2020г.

Срещата се проведе по 
нейна инициатива и на Об-
ластния управител на Стара 
Загора Гергана Микова.

Участниците бяха еди-
нодушни, че динамичният 
живот в община Казанлък 
изисква добро сътрудничест-
во между тях и се обединиха 
около готовността да продъл-
жат добрата комуникация и 
взаимодействие в името на 
спокойствието, сигурността 
и качествения живот на жи-
телите на общината.

В края на срещата кметът 
Галина Стоянова е подари на 
всеки участник знака на Об-
щина Казанлък като символ 
на партньорство и на стре-
межа "хората тук да живеят 
задружно и да обичат това 
място“.

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. 
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Поклон и Аплодисменти, Мастер!

От "Следите остават" ...

... през култовите километри ...

... до академизма 
на аулата ... 

... той си остана Стефан ДАНАИЛОВ

"АКТРИСАТА" БЕШЕ НЕГОВИЯТ ЛЕБЕДОВ 
ТАНЦ В ГОЛЯМОТО ИЗКУСТВО И ТОЙ ГО 

ИЗТАНЦУВА ТУК

Класата си е Класа

Мисъл + чувство = изкуство

Народът не иска сам да 
решава съдбата си, наро-
дът не иска да е свободен, 
защото го мързи, защото е 
затъпял, защото е свикнал 
друг да решава съдбата 
му, защото да си свободен 
- значи да мислиш!", тези 
думи на моя Калигула зву-
чат кошмарно, но ако се 
огледаме - твърде съвре-
менно", казва за своята 
кървава комедия „Загово-
рът на Калигула“ големият 
поет и драматург Стефан 
Цанев.

Текстът е разтърсващ, вну-
шението е изключително 
силно. А премиерата на спек-
такъла „Заговорът на Калигу-
ла“ на Общински театър „Лю-
бомир Кабакчиев“ е повече 
от впечатляваща. Това е една 
невероятна постановка на 
младия Ованес Торосян, кой-
то освен като режисьор, влиза 
в ролята на Клавдий. Превъз-
ходна игра на Сава Драгнев 
като Калигула, който завла-
дява сцената с цялостното 
си актьорско присъствие и не 
допуска нито за миг зрителя 
да се разсее, дори напротив, 
въвлича го в темата, превръ-
ща го в част от спектакъла и 
го оставя в размисъл за по-
рядките в Римската империя 
с препратки към днешния 
ден. Нестихващи адмирации 
за Сава Драгнев – актьор, 
който се разгърна и блестящо 
изпълни ролята да преобърне 
представите за Калигула като 
чудовище в човек, провоки-
ращ с поведението си съпро-
тивлението на народа срещу 
издевателствата на цезаря и 
възстановяването на репу-
бликата. Силно присъствие 

на Петър Петров като мима 
Мнестер и на останалите ак-
тьори от състава – младите 
Костадин Жеков, Александър 
Митев и Недялка Раева.

Близо половин век замисъ-
лът на пиесата „Заговорът на 
Калигула“ се върти в главата 
на нейния автор, много пъти 
започва да пише и да спира. 
Дълго време интуицията му 
се бунтувала - подсказвала му, 
че историята около личността 
на Калигула е изопачена. Как-
то пише и римският историк 
Публий Корнелий Тацит, ро-
ден 15 години след смъртта 
на Калигула: "В годините, 
когато властваха Тиберий, 
Калигула, както и Клавдий и 
Нерон, историята бе изопача-
вана от страх, а след смъртта 
им - поради днешната омраза 
към тях."

Калигула, внук и син на 
републиканците Друз и Гер-
маник, е последният римски 
държавник, който се опитва 
да възстанови републиката и 
демокрацията, унищожени от 
Юлий Цезар и Октавиан Ав-
густ. И заради това е оклеветен 
от историците - лакеи на им-

КАЛИГУЛА РАЗКАЗА ИГРАТА 
НА КАЗАНЛЪЧАНИ ЗА 
ТЕАТЪРА И ЗА ОЩЕ НЕЩО ...
"Народът не иска народовластие, народът иска цезар! 

ператорската власт. Заговорът 
му не успява, защото, както 
сам казва: "Народът не иска 
народовластие, народът иска 
цезар!“.

За нищо на света не пропус-
кайте спектакъла „Заговорът 
на Калигула“ на Общински 
театър „Любомир Кабакчиев“ 
- още една силна премиера на 
трупата за този сезон заедно с 
"Нощта преди Албена". Висок 
заряд, динамика, запомнящо 
се режисьорско виждане и и 
прекрасни акторски изпълне-
ния, интересни сценография и 
костюми - професионализъм, 
по нищо неотстъпващ на на-
шумелите театрални имена... 
И дълбок размисъл за човеш-
ката направа, било в древен 
Рим, било днес, 2019 година.

КАЗАНЛЪЧАНИ ПОЧТИ ПРЕВЗЕХА 
БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ТАЛАНТ

ТАНЦЬОРИТЕ НА 
КСТ "РОЗА" ЗАСЛУЖИХА 
ПОРЕДНИТЕ СИ МЕДАЛИСлед като Александър 

шашна журито с първото 
си участие в кастингите на 
„България търси талант” и 
получи 4 пъти „Да” за екс-
тремното си майсторство 
на колело в дисциплината 
“bike trial”, той стигна за-
служено до полуфиналите 
на предаването за таланти.

Първият полуфинал се из-
лъчи в неделя, когато всеки 
можеше да подкрепи люби-
мия си талант със SMS на от-
ворените телефонни линии 
по време на самото живо 
предаване.

31-годишният казанлъча-
нин, по-познат в града на 
розите с прякора Оли, отново 
спечели овациите на журито 
и публиката в залата с уме-
нията и баланса върху своето 
колело.

„Реално не съм влагал голе-
ми очаквания още на първо-
то представяне, за мен беше 
изненада, че създадох такава 

Другите двама нашенци са братята Митко и Камен, 
които са най-малките участници в групата Капоейра 
Кордао Джи Оуро.  Те се представиха блестящо на пър-
вото си прослушване и заслужиха бурните овации, с 
които ги обсипаха от залата.

от стр. 12
еуфория в залата, както и бях 
очарован от реакцията на жу-
рито.”, споделя Александър 
пред kazanlak.com.

Този път Александър се 
представи с атрактивно ви-
део, поради невъзможността 
да се изпълнят триковете в 
студиото. Клипът е заснет в 
халето на неговия приятел 
Коста в Казанлък, а история-
та и композицията е по идея 
на самия Александър.

„Полуфинала беше инте-
ресно събитие. Съжалявам, 
че не можах да представя 
триковете на живо, което 
малко отне от атмосферата. 
Въпреки това получих добри 
коментари от журито, особе-
но от Ицо, който и на двете 
ми представяния се вижда-
ше, че е доста въодушевен.

Радвам се, че участвах в 
тази продукция и успях да 
изпълня задачата си – да 
покажа дисциплината „bike 
trial” на големия екран.”, ко-
ментира още казанлъшкия 
талант.

Във видеото той отново 
показва удивителен баланс и 

умения върху педалите. Тес-
ните пространства и повърх-
ности, височини и рампи не 
са пречка за траял-майстора 
Александър. В края на пред-
ставянето си казанлъчанинът 
показа, че стои толкова добре 
на две гуми, както и на кра-
ката си.

За съжаление Александър 
не бе сред избраните фина-
листи, но ще имаме още един 
шанс да го подкрепим и да го 
изпратим на финалите.

За целта на 8 декември, 
след трите полуфинала на 

живо на сцената на „Бълга-
рия търси талант“, всички от-
паднали полуфиналисти ще 
получат още един шанс да се 
борят за наградата от 50 000 
лева и звездната титла.

В секцията „Спаси талант“ 
на talant.btv.bg ще можем от-
ново да подкрепим казанлъ-
чанина, като всички фенове 
ще имаме 24 часа, за да гла-
суват за своя фаворит и да го 
върнат в играта. Събралият 
най-много гласове в онлайн 
вота също ще отиде на го-
лемия финал, за да премери 
възможностите си с най-до-
брите от най-добрите.

Нека го подкрепим с един 
глас на 8 декември и да му 
пожелаем успех!

На 23-24.11.2019г. в зала 
„Арена Монбат”, гр. Русе, 
се проведе Национален 
турнир по спортни танци 
и Международен турнир, 
организирани от КСТ „На-
строение”, гр. Русе. От КСТ 
„Роза” при ОДК „Св. Ив.  
Рилски” участваха пет тан-
цови двойки. 

В Клас 15D Стелиан Вла-
дев и Нона Ангелова, станаха 
първи. В клас 18А+А – латина, 
Николай Ламбов и Габриела 
Инджова се класираха на вто-
ро място.

В международния турнир, 
при младежите, стандартни 
танци и при състезателите 
до 21 год. Никсън Цветанов 
и Александра Дечева се пред-
ставиха отлично. Те станаха 
сребърни медалисти и в двете 
дисциплини, при изключи-
телно оспорвана надпревара.

Стоян Петров и Елис Та-
бакова се състезаваха в ка-
тегория „Изгряващи звезди” 
и се класираха четвърти на 
финала, а при състезателите 
над 19г. – стандартни танци, 
заеха пето място на финал.

Двойката Пламен Божев и 
Йоана Велева станаха деве-
ти при състезателите до 21г. 
– латина, а Николай Ламбов 
и Габриела Инджова са десе-
ти, също на латина.

В международния турнир 
се състезаваха двойки от 
Румъния, Молдова, Русия, 
Италия, Холандия, САЩ и 
др.

КСТ „Роза” изказва благо-
дарност на господин Пиа-
деджи, управител на фирма 
„Кастамону” – България, за 
помощта, благодарение на 
която се осъществи пътува-
нето на танцовите двойки за 
участие в двата турнира. 

ПОСЛЕДНАТА 
ТЕАТРАЛНА СЦЕНА, 
КОЯТО ВЕЛИКИЯТ 
ЛАМБО ОЗАРИ С 
ПРИСЪСТВИЕТО 
СИ БЕШЕ 
КАЗАНЛЪШКАТА

Последно на голямата 
сцена легендата Стефан 
Данаилов излезе на сце-
ната в Казанлък, след 
което бе приет във Во-
енно медицинска акаде-
мия в София.

В Казанлък в ДК „Арсе-

нал“ Данаилов участва 
в Актрисата от Питър 
Куилтър

„Само клишета не 
стават! Хората се умо-
риха да слушат клише-
та, трябва характер“ 
бяха част от думите на 
Ламбо в Казанлък.




Данаил 
Парнаров

ПЕТ ГОДИНИ КЛУБ"МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ"ОТ 
ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"-С.ЕНИНА

Те, които запазиха Казанлъшкия Дух

БУДИТЕЛИТЕ

Дървото на снимката 
е почти двувековното 
(182-годишното) дър-
во-кестен в двора на 
енинския храм" Свети Ге-
орги Победоносец". 

То е посадено при осве-
щаването на храма (през 
далечната 1837г., на Гер-
гьовден),но все още е здра-
во, расте,развива се, и, 
което е най-озадачаващо, 
ВСЕ ОЩЕ РАЖДА КЕСТЕНИ, 
ВСЯКА ГОДИНА,И ТО ПО 
МНОГО И МНОГО ВКУСНИ! 
Сортът,по мнение на спе-
циалисти,е мнооого рядко 
срещан по нашите земи!

Ето ви-МИНАЛО,НАСТО-
ЯЩЕ И БЪДЕЩЕ-В ТРИЕ-
ДИНСТВО,ВЪВ ВЗАИМО-
ЗАВИСИМОСТ ЕДНО ОТ 
ДРУГО!

И под това дърво-учени-
ците от клуба,прозрели ,с 
помощта на учителите си,-
тази ДЪЛБОКА ЖИТЕЙСКА 
МЪДРОСТ (опит за пред-
ставяне и за равносметка 
дотук) - ВЪЗНИКВАНЕ И 
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Клуб"Млади възрож-
денци" от ОУ"Христо Бо-
тев"-с.Енина е ученическа, 
неполитическа,неправител-
ствена,доброволна,патри-
отична организация.Той е 
съставна част от Национал-
но движение"Млади въз-
рожденци",състоящо се от 
няколкостотин ученически 
клуба от училища от всички 
краища от страната,както 
и от известен брой клубо-
ве от училища на българи, 
живеещи в чужбина.Това 
движение,пък,е своеобраз-
на младежка секция към 
Общобългарски комитет"-
Васил Левски"със седалище 
в София.То има общ Устав,а 
всеки клуб приема свои Въ-
трешни правила.Дейността 
на клубовете е под методи-
ческото ръководство на спо-
менатия комитет и на обра-
зователното министерство, 
респективно на училищни-
те директори.

Идеята и инициативата 
за създаването и дейността 
на тези клубове е на Пред-
седателя на Общобългарски 
комитет"Васил Левски"-г-н 
Васил Василев и на предход-
ния Вицепрезидент-г-жа 
Маргарита Попова.

Н а ш и я т , е н и н с к и я т 
клуб"Млади възрожденци" 
е един от най-рано възник-
налите(от първите тридесе-
тина)и е сред учредителите 

на споменатото Национално 
движение, участник в пър-
вата и във всички следващи 
досега Национални срещи 
на клубовете"Млади възрож-
денци" в София.

Клубът е основан офици-
ално на учредителна сбир-
ка,проведена на 14 ноември 
2014г.,само две седмици след 
впечатляващото честване 
на 200-годишния юбилей на 
енинското учебно заведе-
ние,в училищната музейна 
сбирка (мястото не е случай-
но избрано),в присъствието 
на 15 учредители-12 учени-
ка,училищният Директор 
(почетен член) и двама учи-
тели,ръководели на клуба.

-ЦЕЛИ И КРАТКА РЕТРОС-
ПЕКЦИЯ НА КЛУБНАТА ДЕЙ-
НОСТ:

Клубовете"Млади възрож-
денци"(в т.ч. и енинският)
възникнаха,за да се опитат 
да запълнят една значителна 
липса в българското училищ-
но обучение и възпитание.

На първо място,чрез своя-
та дейност,те се опитват да 
съживят сред подрастващите 
едни от най-добрите морал-
ни ценности и добродетели 
на нашия народ-ВЪЗРОЖ-
ДЕНСКИТЕ,и най-вече-СВО-
БОДОЛЮБИЕ, РОДОЛЮБИЕ (в 
т.ч.ЛЮБОВ КЪМ РОД И РОДЕН 
КРАЙ), УЧЕНОЛЮБИЕ, ЖЕЛА-
НИЕ ЗА РАБОТА "НА ПОЛЗУ 
РОДУ", ЛЮБОВ И ПРЕКЛО-
НЕНИЕ ПРЕД ВСИЧКО СТОЙ-
НОСТНО БЪЛГАРСКО(език, 
история, култура, религиозна 
вяра, традиции-бит,обичаи, 
песни,танци,носии и др.)И 
БЕЗКОРИСТНА РАБОТА ЗА 
СЪХРАНЯВАНЕТО МУ и т.н.

На тази основа, но съще-
временно, клубовете целят 
да стимулират формирането 
у подрастващите клубни чле-
нове,на изчезващи в нашето 
общество общочовешки цен-
ности и добродетели-ЗАЕД-
НОСТ,СЪПРИЧАСТИЕ, МИ-
ЛОСЪРДИЕ, СЪСТРАДАНИЕ, 
ВЗАИМОПОМОЩ,БЛАГОТ-
ВОРИТЕЛНОСТ, УВАЖЕНИЕ 
И ПОЧИТ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ 
ХОРА, ЗАЩИТА И ПОДПОМА-
ГАНЕ НА ПО-СЛАБИЯ И НА 
СОЦИАЛНО

ПО-УЯЗВИМИЯ и т.н.
Успоредно с всичко това,с 

дейността си , клубовете це-
лят да формират у учениците 
основополагаща демократич-
на и правова култура и основ-
ни демократични ценности 
и добродетели (право на глас 

"БЪДЕЩЕТО СЕ ГРАДИ 
В НАСТОЯЩЕТО,НО СЕ 
КОРЕНИ В МИНАЛОТО!"

Текста продължава на стр. 6

Учебните кабинети в 
Основно училище „Св.Па-
исий Хилендарски“ ще бъ-
дат именувани на народни 
будители, като акцент ще 
бъдат имената на възрож-
денци от Казанлъшко. 

Темата бе обсъдена по 
време на среща между ръ-
ководството на учебното за-
ведение и представители на 
регионалната структура на 
Общобългарски комитет „Ва-
сил Левски“. „Идеята се появи 
в навечерието на 1 ноември – 
Деня на народните будители 
и тя е съвместна на екипа на 
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ 
и Общобългарски комитет 

ЕДНО УЧИЛИЩЕ, ЕДИН КОМИТЕТ И ЕДИН ВЕСТНИК 
 ПОСТАВИХА НАЧАЛОТО НА ЕДНА ИНИЦИАТИВА

МУЗИКАЛНИЯТ КАБИНЕТ 
В УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ 
ХИЛЕНДАРСКИ" ВЕЧЕ ЩЕ 
СЕ НАРИЧА ПЕТКО СТАЙНОВ
„Васил Левски“ в Казанлък“, 
поясни директорът на учили-
щето Цветолина Цветкова. 

Идеята е учениците да 
изберат за съответните ка-
бинети имена на народни 
будители. „Подобна идея бе 
осъществена преди години в 
ПГ „Иван Хаджиенов“ в Ка-
занлък, но тогава класните 
стаи имаха имена само за 
една седмица. А при нас това 
ще бъде трайно“, подчерта 
Цветкова. 13 са кабинетите, 
които ще получат имена на 
възрожденци. Вече е ясно и 
името на кабинетат по музи-
ка – „ Акад. Петко Стайнов“.  

В рамките на тази инициа-
тива всеки един от класовете 
ще проучва за живота и дело-
то на възрожденеца, който са 
избрали за патрон на кабине-
та, като със събраните мате-
риали ще бъдат оформени и 

будителски кътове. 
Една от идеите на училищ-

ното ръководство е на по – 
късен етап да бъде направен 
и алманах на народните бу-
дители от Казанлъшко. „Аз 
харесвам тази инициатива, 
тя тръгна от господин Дана-
ил Парнаров, председател на 
регионалната структура на 
Национален комитет „Васил 
Левски“, но тя се възприе 
и от учениците, от колеги-
те, от родителите в нашето 
училище“, каза Цветолина 
Цветкова. Първото проучване 
е направено в часа на клас-
ния ръководител. И вече има 
виждане за имена на няколко 
класни стаи.

Съдействие на учениците 
в това начинание ще оказват 
и представителите на Об-
щобългарски комитет „Васил 
Левски“ в Казанлък.

Търсят се 
съмишленици от 
цялата Държава.

Ние не сме ревниви 
на идеи.

Да го направим, а!

Архимандрит Онуфрий Попович (Хилендарски) 
е български духовник и културен деец през 
Възраждането. Повече за него четете в следващия брой

А КОЙ БЕШЕ ОНУФРИЙ?
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Когато къщата живееше

Празници и Таланти

През 90-те години в Казан-
лък се правеха Петкостайно-
ви дни, но не всяка година, а 
с прекъсвания, но все около 
1 декември - рождения ден 
на Академик Стайнов. По 
онова време, тогавашният 
директор на Музей „Чудо-
мир“ Пеньо Терзиев вече бе 
създал и утвърдил Чудоми-
ровите празници - да са от 
рождения ден на Чудомир 
25 март, до Деня на шегата 
– 1 април.

Празниците посветени 
на Петко Стайнов, стават 
от 2002 година ежегодно 
събитие, организирано от 
Община Казанлък, фонда-
ция „Петко Груев Стайнов“, 
Исторически музей „Искра“ 
и Дом „Петко Стайнов“. 
През 2016 год. Празниците 
са посветени на 120-тата 
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Господин Станев, 
какви са акцентите 

в програмата на 
тазгодишните 

Музикални празници 
„Петко Стайнов“ ?

Благодарение на Община 
Казанлък и Фондация „Петко 
Груев Стайнов“, както и на 
повишаващия се интерес на 
музикалната общност в стра-
ната, ще има много сериозно 
участие на хорове, по – добро 
от миналото издание на хо-
ровия фестивал. Така че, хо-
ровите концерти сами по себе 
си са един акцент в провеж-
дащия се Музикален празник 
и утвърдения в него вече хо-
ров фестивал.

Интересна проява е кон-
цертът на трио „Арденца“ – 
един елитен музикален със-
тав, който ще можем да чуем 
в неделя, на 1 декември.

Друго интересно събитие 
е съпътстващата празниците 
изложба посветена на ком-
позитора Панчо Владигеров, 
неговото влияние в музиката 
на Европа през XX век. Тя се 
открива на 28 ноември.

Кои са участниците в 
хоровия фестивал тази 

година?
Освен двата хора от Гър-

ция, които заявиха сериозен 

интерес към фестивала, ще 
участват дългоочакваният го-
лям хор „Черноморски звуци“ 
от Балчик, които се опитва-
ме да привлечем от някол-
ко години, хор „Седянка“ от 
Силистра, хор „Проф. Васил 
Арнаудов“ от Русе, тради-
ционните домакини, хорове-
те „Петко Стайнов“ и „Севто-
полис“, хор „Родина“ от Стара 
Загора. В сутрешния концерт, 
посветен на 80 години от 
рождението на Петя Павло-
вич ще участват хор „Петко 
Стайнов“, който е създаден от 
нея, камерен хор „Васил Ар-
наудов“, който е ръководен от 
дъщерята на Петя Павлович 
– проф. Теодора Павлович и 
хор „Света Параскева“, който 
е последната хорова школа, 
която е Петя Павлович е съз-
дала в София. 

Кога е първата проява 
от програмата на 

Празниците?
Първата проява е на 28 

вечерта, когато ще бъде от-
крита изложбата посветена 
Панчо Владигеров Тогава ще 
се състои и камерен концерт. 
След това, по програмата, 31 
ноември, в събота ще бъде 
отбелязана годишнината на 
Петя Павлович. В следобед-
ните часове ще има интере-
сен семинар с участието на 

двама лектори, за хоровите 
школи, които Петя Павлович 
е създала в Казанлък и в Со-
фия и вечерта от 17 часа има 
отново хоров концерт. Всеки 
хоров концерт в рамките на 
фестивала ще приключва с 
общо изпълнение на участ-
ващите хорове на творба на 
Петко Стайнов.

Известно ли е тази 
година Фондация „Петко 

Стайнов“ ще има ли 
стипендиант  и кой е 

той?
Това за мен е тайна, но в 

рамките на хоровия фестивал 
Фондация „Петко Стайнов“ 
осигурява награда за най – 
добро изпълнение на творба 
на композитора Петко Стай-
нов.

Една от амбициите 
на организаторите на 

хоровия фестивал, още 
през 2018 година, бе да 

бъдат привлечени за 
участие и чуждестранни 
хорове. Тази година ще 
участват два от Гърция. 
Какви са намеренията в 

тази насока?
Да, тази година имаме 

гостуващи два гръцки хора, 
надяваме се догодина да се 
увеличава техният брой, като 
ще им бъде поставено усло-

вие, сред изпълненията им да 
има и произведение на Петко 
Стайнов. Като по този начин 
ще имаме възможност да по-
пуляризираме изпълнението 
на негова музика  извън стра-
ната.
Какво е мястото, според 

Вас, на Музикални 
празници „Петко 

Стайнов“ в културния 
живот на Казанлък, а 

защо не и на страната?
Мястото на Стайновите 

празници вече е утвърдена, 
за времето в което се про-
вежда. Казанлък очаква тези 
празници, приема ги като 
част от културния си живот, 
обществеността посещава и 
обсъжда концертите, очаква 
интересни неща, коментира 
ги, споделя ги и с постоян-
ната публика, и с тези, която 
по – рядко идва на такива 
концерти, но не се притесня-
ват да изкажат впечатленията 
си. Така че, тези празници са 
вече една утвърдена тради-
ция в живота на общността в  
града. В национален мащаб 
се опитваме да популяризи-
раме все повече тези празни-
ци чрез гостуващите хорове, 
които всяка година каним на 
хоровия фестивал и на госту-
ването на елитни инструмен-
талисти.

годишнина от рождението на 
акад. Петко Стайнов и е ор-
ганизиран за пръв път в тях 
национален хоров фестивал.

Създадени като интер-
текст (творческо копие) на 
Чудомировите, Музикалните 
празници "Петко Стайнов", 
след повече от 20 години те 
заприличат пълноценно на 
тях - заради оформянето на 
хоровия фестивал като съби-
тие-гръбнак. 

Затова от дребно-градски 
дискурс, това, което "се случ-
ва" с Петкостайновите праз-
ници прилича на казанлъшко 
дежа вю – елегантна смяната 
на организаторите, като Иво 
Косев отстъпва ролята на „ка-
пел-майстор“ на диригента 
на хор „Петко Стайнов“ Мла-
ден Станев, който пък е твор-
чески наследник на самата 
Петя Павлович.

И ОТНОВО ПОЧИТАМЕ 
ВЕЛИКИЯ КЛАСИК НА

от стр. 12
БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА

МАЕСТРОТО И КАЗАНЛЪК 
ЗАСЛУЖАВАТ ТЕЗИ ПРАЗНИЦИ

Младен СТАНЕВ:

Емблематичната къща 
на Стайновия род на ро-
зотърговци, в която сте-
нописите са изрисувани 
преди близо век от не-
повторимия Иван Милев, 
отвори вратите си преди 
две години, за да пред-
стави автентичната бъл-
гарска шевица, накити, 
занаяти, фолклор и наро-
ден дух.

Вълнуващи изложби на 
автентични български но-
сии и накити, редица съби-
тия и презентации органи-
зираха в Стоян-Стайновата 
къща родолюбивите казан-
лъчани от клуб „Вихъръ“ и 
трио „Калина“.

Повече от десетилетие  
къщата не бе отваряна.

Миналогодишното изда-
ние на изложбата бе оза-
главено „Родови нишки“ и 
повечето от носиите, които 
бяха представени, се по-
казаха за пръв път. Сред 
близо 30-те автентични 
костюми бяха включени и 
оригинални носии на два от 
най-многолюдните етноси, 
живеещи в казанлъшкия 
край. Това са каракчански 
и българо-мохамедански 
носии от Родопите, донесе-
ни тук от преселилите се в 
казанлъшко българи от оня 
край. В изложбата бе пред-
ставен и автентичен кукер-
ски костюм.

ТЯ ОТНОВО ОЧАКВА 
СВОИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ

и зачитане на чуждото мне-
ние, плурализъм, спазване на 
демократичните процедури, 
висшегласие,активна граж-
данска позиция и т.н.)

Клубната дейност дава 
възможност на учениците да 
развият и организационни,а 
и първоначални ръковод-
ни умения.Затова замест-
ник-председателят и органи-
зационният клубен секретар 
са задължително ученици.

И още нещо много ва-
жно-чрез своята дейност, 
клубовете дават възможност 
на учениците да развият и 
изявят свои дарби и умения,-
някои от които не могат да 
се реализират в общозадъл-
жителния учебен процес.Не 
на последно място,клубната 
дейност се опитва да подпо-
мага формиране и развитие 
у подрастващите на умения 
за нормално социално общу-
ване.

Ето тези основополагащи 
цели и възможности за раз-
витие бяха наши ръководни 
ориентири в практическата 
работа и на нашия учениче-
ски клуб досега.ОСНОВНИЯТ 
ДЕВИЗ НА КЛУБА БЕ (А И СИ 
ОСТАВА):

"БЪДЕЩЕТО СЕ ГРАДИ В 
НАСТОЯЩЕТО,НО СЕ КОРЕ-
НИ В МИНАЛОТО!" .А най-ра-
достното е,че всички участ-
вали в клуба през годините 
(няколко десетки ученика),с 
голямо желание се включваха 
в клубните инициативи и изя-
ви,за което им благодарим от 
сърце! Това е най-категорич-
ното доказателство,че сме на 
правилния път!И понеже не 
можем да изброим всички,-
ще споменем най-активните 
досега-Мария Тодорова,Ма-
рия Кукова,Анна Кукова,Тея 
Бонева,Яна Димитрова,Хрис-
тина Тодорова,Калоян Торла-
ков,Наско Хътов.

А практическата дейност на 
клуба наистина бе и е богата 
и разнообразна. Учениците: 
подготвят и представят праз-
нични програми или участват 
в общоучилищни и извъну-
чилищни такива; посещават 
периодично самотните хора 
в селището,дом ове за въз-
растни хора в Казанлък,както 
и дом за медико-санитарни 
грижи за деца с уврежда-
ния-с.Бузовград,като във 
връзка с това инициират,ор-
ганизират и провеждат да-
рителски кампании с благот-
ворителна цел;занимават се 
с издирвателска родословна 
и краеведска дейност;участ-
ват в национални и регио-
нални ученически конкур-
си(литературни,краеведски и 
др.),подготвят и представят 
пред съученици те си тради-
ционни български обичаи 
и обреди (например коле-
дуване),"осиновили" са и се 
грижат за някои местни па-
метници и забележителности 
(бюст-паметника на основа-
теля на енинското възрож-
денско училище-архиманд-
рит Онуфрий Хилендарски, 
двувековното дърво-кестен в 
двора на енинския храм "Све-
ти Георги" и др.); поддържат 
постоянна интернет връзка 
с Общобългарския комитет"-
Васил Левски" в София и свой 
сайт;участват в радио и теле-
визионни интервюта ,както и 
в ежегодния карнавал по вре-
ме на Празника на розата ; 

организират си и провеждат 
свои увеселителни инициа-
тиви (пикници,празнични 
партита) и мн.др.

С тази своя активна дей-
ност енинският клуб"Млади 
възрожденци"си е създал 
добро име- както на регио-
нално,така и на национално 
ниво.Той е носител на ня-
колко престижни национал-
ни и общински награди:

-февруари 2015г.-трета 
национална награда (парич-
на стипендия)за цялостна и 
за подчертано социалноо-
риентирана клубна дейност

-октомври 2015г.-първа 
национална награда (клу-
бът е обявен за "Клуб на 
месеца"за цялата страна,с 
парична награда и право 
на участие на целия клуб в 
работата на следващата На-
ционална среща на клубове-
те през 2016г.)

-1 ноември 2016г.- специ-
ална награда за Тея Бонева 
от индидуалното й участие 
в национален фотоконкурс, 
посветен на Празника на 
народните будители

-май 2017г.-първа нацио-
нална награда за активна 
социална дейност на клуба 
(предметна награда).

-Клубът е награждаван 
двукратно(през 2015 и през 
2016 година)с почетна гра-
мота от Община Казанлък за 
активна дейност.

-Калоян Торлаков е носи-
тел на индивидуална награ-
да при участие в краеведски 
конкурс в Стара Загора.

За да стане всичко това 
(и дейност,и успехи)факт 
изказваме своята сърдечна 
благодарност:

-на Директора на учили-
щето-г-жа Детелина Наче-
ва-затова,че "прегърна"иде-
ята за клуба и за всяческото 
съдействие и участие в клуб-
ната дейност

-на колегите Цвета Риме-
нова, Татяна Бонева,Свет-
лин Стефанов, Анелия Ива-
нова, Теодора Стоева,както 
и на класните ръководители 
на учениците-клубни чле-
нове.Без тяхната помощ, 
съдействие и подкрепа не 
бихме могли да постигнем 
всичко това!

-на читалищния секре-
тар-г-жа Аня Дерменджи-
ева-за ценното съдействие!

-специално на колегата 
Дешка Минчева-за ценната 
помощ в труден период.

-на всички родители на 
ученици-клубни членове-за 
формираното добро домаш-
но възпитание,за гласувано-
то ни доверие ,за проявени-
те разбиране и съдействие!

ПЕТТЕ ГОДИНИ КЛУБНА 
ДЕЙНОСТ, ЕМОЦИИ, УСПЕ-
ХИ СА ВЕЧЕ ИСТОРИЯ!ТЕ 
СА ВЕЧЕ ПРИЯТНИ СПО-
МЕНИ!НО ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА 
СЕ ПРЕВРЪЩАТ В"СТАРИ 
ЛАВРИ",А ТРЯБВА ДА СЕ ИЗ-
ПОЛЗВАТ ЗА БЛАГОПРИЯТ-
НА ОСНОВА ЗА ПО -НАТА-
ТЪШНА УСПЕШНА КЛУБНА 
ДЕЙНОСТ! ПРАЗНИЧНОТО 
КЛУБНО ПАРТИ ОТМИНА! 
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО 
НАПРЕД!И, НАГОРЕ,НАДЯ-
ВАМ СЕ!

ЧЕСТИТА ПЕТА ГОДИШ-
НИНА НА КЛУБ"МЛАДИ 
ВЪЗРОЖДЕНЦИ" НА ВСИЧ-
КИ,НА КОИТО ИМ Е НА 
СЪРЦЕ ИДЕЯТА!

Гриша ГОРЕЦОВ

Текста продължава от стр. 5

"БЪДЕЩЕТО СЕ ГРАДИ 
В НАСТОЯЩЕТО,НО СЕ 
КОРЕНИ В МИНАЛОТО!"
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... И 
КОЙ
УБИ
БОТЕВ?

Бившият следовател
Благой ЕМАНУИЛОВ
разказва:

Но на кого е възложена тази задача? 
В тази насока нашите историци не са 
работили никак. Мярка се една хипоте-
за и като метеорит бързо изгаря. Ста-
ва въпрос за лице с име Арует Загрин. 
Какво се знае за него? Има твърдения, 
че е руснак от областта Курландия, 
Русия. Участвал е в херцеговското 
въстание от 1875г. като командир на 
охранителна рота, която охранявала 
щаба на цялото въстание. След поту-
шаването на въстанието той се изгуб-
ва. В началото на май 1876г. се появява 
в Крайова, където се свързва с Петър 
Симеонов - Херцеговенца, също участ-
вал във въстанието в Херцеговина. На 
17 май 1876г. в Бекет, заедно с другите 
четници се качва на кораба “Радецки". 
Слиза с четниците на Козлодуй. Заявя-
ва, че е княз от Петербург. Четниците 
го наричат “русиянец"* или “руския 
княз”. На кораба се качва, като се леги-
тимира с паспорт на името на Теофан 
Раданович. Има данни, че се движи с 
четата до Веслец. Това е 19 май. След 
това уж 1чследите му се губят. Има 
твърдение, че заедно с Георги Матев 
е изгорял в подпалена от башибозука 
колиба във врачанските лозя. Друго 
твърдение гласи, че е убит на 19 май 
вечерта при напускане на горящата 
колиба. При обиск на трупа му са на-
мерени паспорт с името Арует Загрин 
и документ, че е жител на Белград. Има 
общо становище, че Теофан Раданович 
(Арует Загрин) е разузнавач от руското 
военно разузнаване. Но неговите архи-
ви още не са разсекретени и не може 
да се направи проверка. Има твърде-
ние, че задачата на Арует Загрин като 
разузнавач е да установи има ли чуждо 
участие в състава на четата. Но такъв 
интерес има само Австро-Унгария. Тя 
иска да знае има ли руснаци в състава 
на четата.

Тогава следва да приемем, че Арует 
Загрин макар и да е руснак, служи на 
австро-унгарското разузнаване. Има 
едно обстоятелство на което обаче не е 
обърнато достатъчно внимание. С кач-
ването на Радецки, Теофан Раданович 
отива в каютата на войводата. Христо 
Ботев го приема като стар познат. На 
много четници им прави впечатление 
тази близост. Не е изяснено от къде 
идва мнението в четниците, че русе-
яница е руски офицер. Димитър Ико-
номов дори твърди, че той е зачислен 
към щаба на четата. Русеянецът е не-
прекъснато до войводата.

Така изниква сложният въпрос - 
от кога датира познанството 
между загадъчния руснак и 

войводата Христо Ботев.
Има една податка в книгата на За-

хари Стоянов: “Христо Ботев опит за 
биография”.

На стр. 119 той пише, че през лятото 
на 1870г. Христо Ботев и Иван Ивано-
вич прекарвали заедно с дни на остров 
между гр.Измаил и Тулча на Дунава. 
На стр. 120 е написано: “Иван Ивано-
вич, тоя тайствен казак” и на стр. 121 
Захари Стоянов продължава: “Иван 
Иванович и Флореско - те са били хора 
нелегални, избягали от Русия”.

Дали пък Иван Иванович не е имал 
задача да наблюдава приятелството 
между Христо Ботев и руския анархист 
и опасен революционер Сергей Начаев.

И в заключение може да се каже:
От така установените данни обаче 

могат да се направят само два верни 
извода. Първия е, че в четата на Христо 
Ботев е внедрен агент на нечии тайни 
служби. И втория е, че мисията на този 
агент е да елиминира четата на Христо 
Ботев като фактор в революционната 
обстановка в България през пролетта 
на 1876 година. Документите установя-
ващи, че агента е руснак не означава, 
че е от руските тайни служби, че името 
му е Арует Загрин не означава, че това 
е истинското му рождено име.

Документите установяващи, че Те-
офан Раданович или Арует Загрин е 
убит на 18 или 19 май не означава, че 
той изобщо е убит. Това се прави съз-
нателно, защото убития агент на 18 
или 19 май, не може да е убиец на вой-
водата на 20 май.

Това е типичен похват на тайните 
служби за прикриване на престъпния 
характер на собствените си действия.

И накрая една препоръка към исто-
риците и изследователите на истори-
ческите събития. Сменете подхода за 
търсенето на истината за тях. Не съ-
чинявайте, а свързвайте вътрешните 
събития с интересите на съседните и 
големи и силни държави.

А установяването истината за Арует 
Загрин ще доведе до истината за гибел-
та на Христо Ботев.

Блиц с един Профе-
сор за друг Професор.

Проф. Дойно Дойнов е дъл-
гогодишен преподавател по 
история в Художествената 
академия, както и във Вар-
ненския свободен универ-
ситет „Черноризец Храбър“. 
Член е на Ма кедонски я  на-
учен инсти тут в София.

– Проф Дойнов, вие сте имали 
невероятния шанс да се добли-
жите до големи имена от българ-
ския духовен живот през ХХ век. 
Какви са спомените ви за проф. 
Николай Генчев, с когото сте ра-
ботили дълги години?

– Николай Генчев беше лизнат 
от природата с необикновен та-
лант.

Неговият изказ беше на изклю-
чително високо ниво.

Той хипнотизираше хората с 
речта си.

Макар и фактите да не бяха 
най-силната му страна.

Разбира се, той беше необуз-
дан, стихиен, понякога дори не-
лицеприятен, тъй като невинаги 
спазваше нормативите на живо-
та.

Можеше да се напие, да се за-
лее… но носеше в себе си онова, 
което малцина имаме.

Аз съм го нарекъл – свобод-
ния човек. Той беше свободен от 
всичко и търсеше тая свобода.

Тръгнал от ремсова и комсо-
молска работа, той се превърна в 
един от основните изобличители 
на онова, което беше шаблонно, 
догматично и партийно ограни-
чено.

– Възходът му не започна 
ли с появата му по 

телевизията, когато се 
честваха 1300 години 

България?
– Точно така. Тогава той участ-

ва в серия телевизионни преда-
вания, които така впечатляваха 
хората, че като ме срещаха, ми 
казваха: “Гледахме Генчев, ама 
така интересно разказваше за 
Стамболов”. Това се забелязваше, 
защото бяхме превърнали бъл-
гарската история от гражданска в 
партийна…

Често разказвам следната ис-
тория. Месец след като Кольо по-
чина, в Софийския университет 
му посветихме паметно търже-
ство. Имах лекции във Варнен-
ския университет и взех такси 
да ме закара до автогарата. Шо-
фьорът, поживял човек, ме попи-
та какъв съм, закъде съм тръгнал. 
Казах му, че съм преподавател 
по история на България, а той: 
“Аз познавам един професор по 
история и това е Николай Ген-
чев, чел съм неговото “Българско 
Възраждане”. Слизам на гарата, 
изваждам пет лева, а атой ми ги 
връща с думите: “Щом отиваш 
на помен, почерпи за един голям 
българин”.

Какво повече да кажа?!

Продължава от брой 40

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ БЕШЕ 
ЛИЗНАТ ОТ ПРИРОДАТА  
С НЕОБИКНОВЕН ТАЛАНТпроф. Дойно ДОЙНОВ

На 22 ноември преди 19 години, се спомина професор Николай Генчев

Проф. Николай Генчев: 
В предсмъртния си час е 

заплакал за робския дух на 
България

Из книгата:  
Левски, революцията и 

бъдещият свят
На 5 януари 1873 г. Левски се 

изправя пред турските паши и ня-
колко “българи”, за да отговаря 
като “главатар на бунтовническия 
комитет”. Той е величествено спо-
коен.

За него всичко е ясно. Ясно е, че 
започва последната голяма битка с 
врага. За този момент той се беше 
подготвил отдавна. Отдавна беше 
решил, че няма да търси друго, ос-
вен достойно и полезно да умре за 
България.

Точно преди две години той беше 
заявил: “Аз съм се обещал на оте-
чеството си жертва за освобожде-
нието му”.

И беше казал всичко, а на орха-
нийци, с едно рядко усещане за 
принадлежност към историческата 
вечност беше обяснил, че който се 
жертва за свободата, “неговото име 
навек остава живо, заслугата му ще 
се предава на деца, унуци и пр.” За 
бореца “няма страх, няма извине-
ния никакви, а смъртта му е самата 
утеха и душеспасение”.

Човекът, изрекъл тези думи, до-
казал с живота си тяхната правота, 
усетил се слят с вечността, се из-
правяше не пред съда на агите, а 
пред съда на историята.

И затова на въпроса “какво е за-
нятието ти?”, Левски спокойно и 
уверено отговаря: “Занятието ми 
е да облекчавам положението на 
българите и обикалях да им давам 
упование”. Кой друг действително 
би могъл да остане в статистиче-
ските анкети на нашата история 
със занятие по-голямо и по-благо-
родно от това на В. Левски.

И по-нататък той пояснява: 
“Възложиха ми да обнадеждавам 
цяла България.”

Съдиите тайно потриват ръце. 
Този горд и смел човек, си мислят 
те, сега ще разкаже всичко, ще 
поиска да регистрира тайните си 
дела за потомството, а ние ще раз-
нищим цялата организация, ще 
получим благословията султанова, 
нишани и служби в Цариград. И те 
започват да сипят своите въпроси.

“Много хора те познават и са се 

ЛЕВСКИ НЕ НАПИСА ОДИ ЗА БЪЛГАРИЯ, 
ТОЙ ПРОСТО СЕ БОРИ И УМРЯ ЗА 
НЕЙНОТО БЪДЕЩЕ, ЗА ДА ОСТАНЕ В 
БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ КАТО НАЙ-
ГОЛЯМ И ЗАВЪРШЕН РОДОЛЮБЕЦ

срещали с теб, защо не ги изка-
жеш?”

Левски тутакси попарва очак-
ванията на съдиите: “Никого не 
познавам”- е неговият отговор. 
Турците знаят кой произнася тези 
думи, техните надежди помръкват, 
но сладкият рай край Босфора ги 
мами и те упорито се опитват да 
хитруват, да надхитрят този, който 
години беше надхитрявал цялата 
им полиция и цялата им държава.

Още същия ден разпитът от-
ново е подновен. Валят въпроси, 
объркващи, противоречиви. Лев-
ски слуша и анализира. Той иска 
да установи откъде тръгва съдът, 
какво му е известно, кои са в ръ-
цете на полицията, за да набеле-
жи конкретните ходове на своето 
предварително избрано и решено 
поведение.

И през първия ден съдът успява 
да научи само, че Левски е изпратен 
в България от видният букурещки 
търговец Димитър Ценович, че е 
разпространявал тайни документи 
на Букурещкия комитет, че никого 
не познава в България, а след ара-
баконашкия разбойнически обир 
решил да отиде в Цариград да по-
търси големи личности, “като вас – 
с усмивка заявява Левски на съди-
ите – и признавайки грешката си, 
да поискам прошка и да разправя 
отначало докрай с всички подроб-
ности положението.”

Съдиите са измамени и подигра-
ни. Левски направо отсича: Видях 
ви ума, не се надявайте, ще ви кажа 
само това, което искам, излишно е 
да се пъните, няма полза!

Но съдиите продължават да 
упорствуват.

На следващия ден — 6 януари, 
разпитът е подготвен, но при про-
менена тактика. Съдът съобща-
ва на Левски, че знае за неговите 
обиколки, за създаваните от него 
комитети, за събранията, които е 
провеждал, за събирането на пари 
и за покупката на оръжие, че по-
знава част от неговата преписка, 
посочва му, че той стои над Цен-
тралния ловчански комитет, че си 
служи с името Аслан Дервишоглу 
и т. н.

Левски разбира, че действител-
но съдът знае много неща, че по-
лицията е в следите на организа-
цията, че заловените са издавали 
тайните на съзаклятието. И той 
категорично решава – трябва да 
се спаси всичко останало, всичко  
неразкрито.

И започва да отрича. Не споме-
нава нито едно име, нито един ко-
митет.

Тогава съдът решава да го при-
нуди да говори, като извади на 
очна ставка арестуваните дейци, 
които ще докажат кой е Левски и 
най-вече ще разколебаят негово-
то духовно равновесие, след като 
види как тези, с които вчера е оти-
вал на революция, са изменили на 
делото.

Довеждат Дидьо Пеев, който съ-
общава пред съда, че е съпровож-
дал Левски по революционни рабо-
ти в Ловеч, Пловдив и някои села, 
услужил му е с тескере (паспорт).

"Видях ви ума, не се надявайте, 
ще ви кажа само това, което  искам, 

излишно е да се пъните,
 няма полза!"

Продължава в брой 42

художник Калина Тасева



Брой 418 Петък, 29 ноември 2019 г.

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. 0877915397 Двустаен центъра. Хол, спалня, всекидневна с бокс. 
Обзаведен с бяла техника. 280 лв./мес

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

Гарсониера, мон., 47кв.м., ет.4, 
таван, изба, шир.център-42000лв., 
изгодно

Гарсониера/2-ри ет.от къща/, мон., 
55кв.м., спалня, дневна, вън.изол., 
център-45000лв.

Гарсониера, мон., 47кв.м., след 
рем., pvc, ламинат, обзаведена, изба, 
Запад-44000лв.

Гарсониера,  мон.,  50 кв.м., ет.2, 
над "Била" - 33000 лв.,  изгодно

Гарсониера,  45 кв.м.,  среден етаж,  
pvc,  вън. изолация,  ламинат в стаята,  
теракот,  южна,  мн. добро съст.,  Из-
ток под гл. ул. - 35000 лв.

2 ст+к,  64 кв.м.,  ет.1,  паркет, тера-
кот,  фаянс,  лок. парно,  изба,  добро 
състояние,  изток долу - 38000 лв., 
Изгодно

2ст+к, 70кв.м., ет.2, вътрешен,  
изба, за ремонт, Изток.36000лв.

2ст+к, мон., 65 кв.м., pvc в 2 стаи,  
част. обзав.,  2 тераси,  изба,  добро 
съст.,  виенската сладк. - 59900 лв.,  
изгодно

2 ст+к, 65 кв.м., ет.1, 2 тераси, изба, 
под гл.ул. в Изток - 40000 лв., Изгодно

2ст+к, мон., 74 кв.м., хуб.среден ет., 
таван, изба, Манастира - 65000 лв.

2ст+к, н. стр.,  72 кв.м.,  ет.2, pvc, 
вън. изол., направена баня, шпаклова-
ни и боядисани в бяло стени и тавани, 
акт 16, център - 80000 лв.

2ст+к, мон., 78кв.м., ет.7, 2 тераси, 
изба, Казармата-59000лв.

2ст+к, мон., 87кв.м., ет.2, pvc, пар-
кет, големи самост.стаи/може да стане 
с 2спални/, 2тераси, таван, изба, до 
реката-69900лв.

2ст+к, мон., 70 кв.м., ет.4, цв. pvc 
догр., теракот, ламинат, шпакл. и бояд. 

стени и тавани, нова кухня-обзаведе-
на, килер, нова вх. вр., изба, таван, 
Абаята-68000 лв., Изгодно

2ст+б, мон., 58 кв.м., pvc, нова вх. 
вр., вътрешен, изба, Абаята-49000 лв.,  
договаряне

2ст+к, мон., ет.1, една стая ремон-
тирана,  изба, под Била-45000лв., из-
годно

2ст+к, н. стр.,  80кв.м., ет.3, pvc, 
вън. изол., акт 16, шпакл. и бояд. в 
бяло стени и тавани, ламинат, тера-
кот, облицована баня, блинд.вх.вр., 
нови интер.вр., мокро помл, 2 тераси, 
асанс., II зона - 78000 лв.

2ст+к, 65кв.м., обзаведен, изба, 
много добър и запазен, Изток-40000лв.

3ст+к, 90кв.м., ет.2,  pvc в 2 стаи, 
паркет, 3 тераси, мн. слънчев, таван, 
изба,  кв."В.Левски" - 69000 лв., дог.

3ст+к, н. стр., 91, 63 кв.м., ет.2, 
южен,  вътрешен,  цв.pvc, вън. изол., 
под на замазка,  вик и ел. инстал. 
на тапи,  вх.блин.вр., интер.вр.mdf, 
шпакл. и боад.в бяло стени и тавани, 
по желание гараж, виен.сладк., срок 
на завършване 09.2021г.-90000 лв.

3ст+к, н.стр., 140кв.м., ет.2, pvc, 
изол., ламинат, теракот, завършен на-
пълно, баня с тоал., мокро пом.стоал., 
големи стаи, отделна оборудвана кух-
ня, 2тераси, 2климатика, обзаведен, 
център-136000лв.

3ст+к, 92 кв.м., ет.5, 3 тераси, та-
ван, изба, Абаята - 70000 лв.

3ст+к, 86 кв.м., pvc, клим., обзаве-
ден, 2 тераси, изба, мет. гараж пред 
блока,  Изток-долу-55000 лв., дого-
варяне

3ст+к, н.стр., 92кв.м., ет.2, южен, 
вътрешен, 2спални и дневна с кух-

ня ведно, интер.вр., блинд.вх.вр., 
шпакл.и бояд.стени и тавани в бяло, 
възм.за газифициране, завършване 
03.2020г., Пожарната-87000лв.

3ст+к, мон., 85кв.м., ет.3, pvc догр., 
клим., обзаведен, таван, изба,  идеа-
лен център-80000лв.

4ст+к, 115 кв.м., ет.2, pvc, нова вх. 
вр., вътре е подготвен за ремонт, 3 
стаи на юг, 3 тераси, баня, тоалетна 
и мокро пом.отделни, изба, над Лан-
ков-65000 лв.

4ст+б, мон., 100 кв.м., ет.2, 3 южни 
стаи, 2 тераси, таван, изба, под Общи-
ната-96000 лв.,  договаряне

4ст+б, мон., 100 кв.м., ет.3, pvc, 
преустроен на дневна с кухня свърза-
ни, 2 спални, дрешник/мокро/, кори-
дор, баня с тоалетна и тераса, таван, 
изба, двор, център-92000 лв.

4ст+б, мон., 105 кв.м., ет.4, големи 
таван и изба, Болницата-85000 лв.

4ст+б, мон., 98 кв.м., pvc в 3 стаи, 
таван, изба,  кв.В.Левски-77000 лв.

Магазин, н.стр., 46кв.м., pvc витри-
на, теракот, сан.въз., централна част-
42000лв., изгодно

Инд.терен 1, 35 дка,  до СБА-
135000лв.

Парцел 1, 25дка на 2-ра линия, зем.
земя, по пътя за Бузовград,  в близост 
траф.и водопр., с лице на 2 улици-ъг-
лов, подходящ за инд.застр.-30000лв.

къщи Казанлък
Къща, тухла на 2 ет. с плоча,  баня 

и тоалетна вътре, част.pvc,  магазин 26 
кв.м. с разрешително за ползване, кал-
кан, двор 175 кв.м, II зона-85000 лв. 

Къща, н. стр., 2 ет., съст. се от голя-
ма дневна с кухня ведно,  тоал.,  кор. и 
топла връзка към гаража,  вътр. стълб. 
и 2 спални с баня и тоалетна и тераса 
на 2-я ет.,  напълно завършена,  лами-
нат,  теракот,  направени санитарни 
възли,  шпакл. и бояд. стени и тавани,  
pvc, вън. изол.,  газифицирана,  двор 
250 кв.м.,  над общ. на механото - 
140000 лв. 

Къща,  тухла на плочи,  вис.избен 
ет. с прозорци 117кв.м.,  2 норм.ет. 
234кв.м. и използваем тавански ет. 
117кв.м., сан.възли на всеки етаж, 
вътр.стълб. от избата до тавана,  2 
входа/може за 2 семейства/, буржоа-
зен стил, двор 340 кв.м., тих център 
- 240000 лв., договаряне

Къща тухла, самостоятелна на 1 
етаж, 70кв.м., pvc, баня с тоалетна 
вътре, ламинат, теракот, мн.добро 
съст.,  л.кухня, двор 400кв.м., под га-

рата-80000лв.
Къща 85кв.м., тухла, цв.pvc, ла-

минат, нови баня и кухня, теракот, 2 
спални, напълно направени, обзав. и 
оборудвани дневна свързана с кухня и 
баня, покрива е ремонтиран, 2 избени 
помещ 40 кв.м., двор 150 кв.м., II зо-
на-95000лв., договаряне

Ет.от къща, тухла, 90 кв.м., съст.
се от антре, 2 спални, дневна и кух-
ня с бокс, тераса и баня с тоалет-
на,  ид.част от двора, 2 стаи в двора 
14кв.м., обзаведен, климатик, тих цен-
тър-65000лв.,  договаряне

Къщи селата
гр.Шипка, къща на 2 ет., РЗП 

150кв.м., баня вътр., ъглов двор 
500кв.м.-49000 лв., договаряне

с.Енина, къща, н.стр.на 2 ет., 
240кв.м., pvc, вън.изол., завършена и 
обзаведена, 2 хидрофора, слън.пане-
ли, гараж, навес-барбекю, отделна по-
стройка-стая за гости, битова стая-ме-
хана, доп.постр., лок.парно на пелети, 
климатици, къщата е разчупена и с 
мн.помещ., няколко сан.възли с бани, 
двор 900кв.м.-240000 лв.

с.Средно изворово, къща тухла 2 
етажа с по 3 стаи, кухня и баня с тоал., 
на 1-ят ет.банята и 2 ст. са завършени, 
pvc, под на замазка, измазани стени, 
партер с 2 гаража и сан.възли, двор 
600кв.м., гледката е невероятна във 
всички посоки-80000лв.

с.Дунавци, къща на 1ет., съст.се 
от коридор и 4ст. с баня и тоал.вътре, 
таваните с гипсокартон, измазана, 
л.к.+стая и баня с тоал., гараж, наве-
си, доп.постр., двор 500кв.м.-43000лв.

с.Средно изворово, дв.място 
845кв.м., панорамно, лице 27м., пра-
воъгълна форма, овощни дръвчета, 
ток, вода и канализация на улицата, 
мн.добър имот-17000лв.

с.Енина, дв.място 600кв.м. /20 на 
30 метра/, вилната зона-25000лв.

с.Дунавци, дв.място 520кв.м., гра-
ничи с целогодишно пълноводна вада, 
на мн.хубаво място-11000лв.

под наем
3ст+к, н.стр., 90 кв.м., ет.6, завър-

шен, pvc, ламинат, теракот, 1 спалня 
обзаведена, оборудвана кухня, перал-
ня, 2 климатика, център-350 лв.

2ст+к, 65кв.м., ет.4, частично обза-
веден, Изток-ср.част-200лв.

Магазин 40кв.м., сан.възел, с лице 
на главната улица, бившият телевизи-
онен сервиз-300 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-
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Съдейства за банкови кредити, ипотеки, консултации;
Лицензиран оценител; изготвяне на докименти

Стефка КАРАГЕНСКА ТОП ОФЕРТА

НИЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Кантора за 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

Агенция за 
социални услуги 

Стефка Карагенска 
почасово гледане 

деца, възрастни, болни

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

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

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

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ
ул. ”Отец Паисий” 33

ет. 1, офис 4
(южно от пазара)

0898 641 138

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

ПРОДАВА
Боксониери 

 20000 лв.
Гарсониери

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

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

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

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:
Казанлък

УПИ 470 кв.м. - 25000 лв.

ТОП ОФЕРТИ:

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

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

imoti_olimpiq@abv.bg

ТОП ОФЕРТИ:

продава:

Гарсониера, Запад, ет.8;
Гарсониера, Изток, горе - 38000 
лв.;
Гарсониера, Център, Малкото 
площадче - 48000 лв.;
Гарсониера, Розариум, ет.4 (без 
асансьор), 55000 лв.;
Гарсониера – мансарда, до Роза-
риум -  52000 лв.;
Двустаен, ет.1 (стара дограма) с 
гараж - 115000 лв.;
Двустаен, ет.2, Запад, след 
ремонт - 68000 лв.;
Двустаен, ет.3, Запад  (до Вапца-
ров) - 68000 лв.;
Двустаен, ет.7, Поликлиниката  
(обзаведен) - 98000 лв.;
Двустаен, ет.1, до В и К - 55000 
лв.;
Двустаен, (ново строителство), 
до В и К, (обзаведен) - 90000 
лв.;
Двустаен, ет1., (след ремонт), 
Старата казарма - 98000 лв.;
Двустаен, ет1., (след ремонт), 
Изток, Енергото - 55000 лв.;
Двустаен, ет.4, Изток, Енергото 
- 47000 лв.;
Тристаен, ет.4 (без асансьор), 
Изток – горе - 55000 лв.;
Тристаен, Запад, панел, (обзаве-
ден) - 75000 лв.;
Тристаен, Запад, Абаята - 68000 
лв.;
Тристаен, Запад, ет.1 - 75000 лв.;
Тристаен, Запад, ет.5 - 75000 лв.;

Тристаен, монолит, ет.1, Малкото 
площадче - 86000 лв.;
Тристаен, ет.2, до паметника Кир-
ков, (с гараж) -  125000 лв.;
Тристаен, ет.1 (висок), Скобелев-
ска, (за ремонт) -  90000 лв.;
Тристаен, ет.7, Център, до Лидъл 
- 95000 лв.;
Тристаен, ет.2, (по БДС), до Ли-
дъл - 95000 лв.;
Тристаен, ет.4, (без асансьор),Ста-
рата казарма - 110000 лв.;
Тристаен, ет.5, (без гараж),(след 
ремонт) - 110000 лв.;
Четиристаен с бокс, Запад, Аба-
ята,  ет.7 - 75000 лв.;
Къща под Гарата с 500кв.м двор, 
3 стаи + санитарен възел - 85000 
лв.;
Къща с 500 кв.м двор, у-ще „Г. 
Кирков“  - 160000 лв.;
Къща с 300 кв.м двор, Центъра, на 
един етаж, четири стаи  - 150000 
лв.;
Къща с 400 кв.м двор, Запад  - 
55000 лв.;
Къща с 300 кв.м двор, до В и К  - 
48000 лв.;
II-ри етаж от къща, до Розариума, 
с 200кв.м двор - 95000 лв.;
II-ри етаж от къща, до Стадиона, с 
200 кв.м двор - 120000 лв.;
Къща с. Розово, триетажна,  с 600 
кв.м двор, (на плоча)  - 95000 лв.;
Къща с. Бузовград, едноетажна,  с 
600 кв.м двор- 75000 лв.;
Къща с. Г.Изворово, триетажна,  
монолит, (с камина),  с 800 кв.м 

двор- 105000 лв.;
Къща с.Енина, един етаж,  
(след ремонт),  с 600 кв.м двор- 
160000 лв.;
Къща гр.Шипка, с 600 кв.м 
двор- 35000 лв.;
Къща с.Г.Черковище,  (след 
ремонт),  - 55000 лв.;
Къща с.Овощник, един етаж,  с 
600 кв.м двор- 55000 лв.;
Къща с.Копринка, един етаж,  с 
1 дка двор- 55000 лв.;

под наем:

Обзаведен приземен етаж от 
къща, Абаята -180 лв.;
Обзаведен бокс, Пазара -180 лв.;
Обзаведен двустаен, ул.“Хр.
Ботев“  -350 лв.;
Обзаведен (ново строителство), 
паметник Кирков  -400 лв.;
Обзаведен, двустаен, Гимназия-
та  -300 лв.;
Обзаведен, тристаен, Пазара  
-300 лв.;
Обзаведен, тристаен, Абаята  
-300 лв.;
Обзаведен, тристаен, В и К  
-300 лв.;
Обзаведен, тристаен, под Общи-
ната  -300 лв.;
Обзаведен, тристаен, В и К  
-400 лв.;
Обзаведен, двустаен, Изток бл.3  
-250 лв.;
Частично обзаведен, тристаен, 
Пазара  -250 лв.;
Необзаведен, двустаен, до Об-
щината  -200 лв.;
Необзаведен, тристаен, до Рай-
файзенбанк  -200 лв.;

Тристаен обзаве-
ден, Запад, ет.1-ви  

- 75 000 лв.

ПРОДАВА в Казанлък: 
– 1-стаен след ремонт, обзаведен, 40000 лв.
– 2-стаен, П, 44000 лв.
– 2-стаен, ново строителство, център, обзаве-
ден, 87000 лв.
– 3-стаен 93 кв.м., 65000 лв.
– 3-стаен след ремонт, обзаведен, 76000 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, 140000 лв.
– 4-стаен, тухла, 80000 лв.
– къща НС, РЗП 175 кв.м., 80000 лв.
– къщи 115000 Еврo,120000 Евро
– етаж от къща, 85000 лв.
– масивен гараж, 10000 лв.
– търговски обект 
– 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
- Горно Изворово – дворно място 1400 кв.м.
- Долно (Средно) Изворово – дворно 
място 1700 кв.м., 26000 лв.
- Долно Сахране – УПИ на главен път, 
1600 кв.м.,19000 Евро
- 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 двуетажна къща, двор 
700 кв.м., 55000 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 Димитрово – едноетажна къща, 
двор 380 кв.м., 32000 лв.
- Шипка – УПИ 360 кв.м., 15000 лв
- Шейново – нова тухлена къща, 46000 лв.
- Шейново – дворно място 1245 кв.м., 
15000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузовград
28 000 лв., 45 000 лв.

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

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

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

с. Габарево
800 кв.м.  - 12000 лв.

с. Ясеново

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

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

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

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

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

ТОП ОФЕРТИ

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

КЪЩИ В СЕЛАТА

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

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

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

тел./факс.: 0431 63 566

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

ПОД НАЕМ

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

ИЗТОК

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

ЗАПАД

2ст.+к. монолитен апартамент в 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



Брой 4110 Петък, 29 ноември 2019 г.
Изборите минаха, да си я подкараме 

редовно демокрацията ...

Ганьо Балкански или по-извес-
тен като Бай Ганьо – кой не е чувал 
за него?!

Бай Ганьо е роден от талантливото 
перо на Алеко Константинов – познат 
под псевдонима Щастливеца. Констан-
тинов е български писател, адвокат, 
общественик и основател на органи-
зираното туристическо движение в 
България. 

С книгата „Бай Ганьо“, която се по-
явява на бял свят през 1895 г. Алеко 
Константинов се изправя пред слож-
ните икономически и социално-пси-
хологически въпроси на своето време 
— пътят на България и целта на ней-
ното развитие, мястото й̀ сред други-
те страни, съдбата на националните 
добродетели, морал, бит, нрави. Под 
формата на забавни приключения на 
дребен праматар (амбулантен търго-
вец) на розово масло, втурнал се да 
забогатява чрез търговия и политика, 
Константинов засяга болезнени про-
блеми на националния живот, бит, 
психология, манталитет, култура и се 
смее над тях с пречистващ смях.

Книгата „Бай Ганьо” като че ли раз-
гръща истинския талант на Алеко, 
който е уловил трайните черти от ха-
рактера на българина, но по-важното 
е, че и до днес Бай Ганьо е емблема за 
келепирщината, тарикатлъка и оцеля-
ването при всички условия и на вся-
каква цена.

Бай Ганьо е примерът на това, че не 
само героят надживя автора си, но и 
продължава да преминава с нас през 
годините. Изводът, че може би Бай 
Ганьо ще продължи да живее и след 
нас, означава едно - че от 1895 година 
народопсихологията ни е останала та-
кава каквато е и днес. Политиците ни 
са същите както и днес. Душата ни е 
точно толкова дребна, колкото и днес. 
Българският народ не е еволюирал и 
по всяка вероятност си заслужаваме 
не само политиците, който избираме, 
а и цялата орисия, която ни се е “пад-
нала”. 

В навечерието на предстоящия вот 
за Местни парламенти по места, реших 
да се срещна отново с Алековия герой 
Бай Ганьо, 124 години след неговото 
раждане. С него ще поговоря в качест-
вото му на розотъговец, като човек 
влезнал първи в Европа преди Европа 
да е влезнала в нас, като професиона-
лист и политик. С Ганьо Балкански ще 
говорим за политика, за ляво и дясно 
в България, за народопсихология и за 
това как се правят избори. Оставяме 
изводите да си ги направите Вие, ува-
жаеми читатели, какво е било и как е и 
днес. Аз и Бай Ганьо предварително се 
извиняваме, ако някой се припознае в 
думите ни. Всяка прилика с действи-
телни лица е случайна. 

Ето какво сподели най-яркият Але-
ков герой Ганьо Балкански: 

- Г-н Балкански, вие сте един от 
вечните политици на България, 

ще ни повдигнете ли завесата как 
се правят избори в България?

- Хубава работа! Защо съм Ганьо Бал-
кански, ако няма да зная и този занаят. 
Тури ме в която щеш околия и ми кажи 
когото щеш да ти избера. Едно магаре 
тури за кандидат, и магарето ще ти 
избера, майка му стара! Само дай ми 
околийския с жандармите и ми дай 
1000-2000 лева. Да ти събера аз тебе, 
ония ми ти синковци от кол, от въже, 
тъй 40-50 прангаджии и да ги наредя 
в две-три кръчми по краищата, да им 
подложа по ведро на глава, па да им 
извикам: "Ха бакалъм! Да живее Бъл-
гария!" Хе-е! Тука ли си, Пенке ле!... 
Като накървят ония ми ти изпъкнали 
очи, като почнат да вадят от поясите 
ония ми ти ножове, да ги бучат по ма-
сите, като дигнат една олелия с ония 
ми ти прегракнали, дрезгави гласове 
- страх да те побие! Па земи, че поведи 
през нощта тази страхотия през сред 
града... Опозиция ли?... Дяволът не 
може да ти излезе насреща! Прекарай 
ги край къщата на някой противник... 
Мале мила! Като разтворят ония ми 
ти гърла!... От един сахат място да ги 
чуеш, мравки ще запъплят под кожата 
ти, като на таралеж ще ти настръхнат 
косите!... Па свикай селските кметове 
и писари, па им светни с очи, па им 
скръцни със зъби, па им посочи тия 
синковци... Избиратели ли?... - И сян-
ката им няма да видиш! Като ти ка-
цнат от всяко село по 12 души общин-
ски съветници с кметовете барабар, 
като събереш чиновниците и писа-
рите, постави по краищата жандарми 

да връщат другите селяни, окръжи 
бюрото с тия 40-50 катили, направи 
някоя шашарма, наблъскай в кутии-
те няколко снопа бюлетини и ето ти 
тебе магарето народен представител!

- Кой са вашите кандидати 
за народни избраници в 

предстоящия вот? Моля Ви 
представете ги на избирателите в 

Старозагорско? 
- Предвид на голямата важност и 

значение, което предстоящите избо-
ри за народни представители имат 
за настоящето и бъдещето на нашето 
отечество, след като обсъдихме въ-
проса по кандидатурите на лицата за 
представители единодушно решихме 
да препоръчаме на избирателите от 
нашата околия за народни предста-
вители:

Като водач на листата - Ганю Бал-
кански, търговец, известен в цяла 
България, Филю Гочоолу, търговец с 
капитал, Танас Дочоолу, търговец с 
винена индустрия.

- Защо избирателят трябва да 
гласува за вас?

- Нашите кандидати ще работят за 
доброто на Отечеството, за матери-
ално подобрение на земеделеца, за 
облекчение положението на данъко-
платеца, с една дума, ще работят за 
интересите на нашата околия. Затова 
приканваме избирателите да гласо-
подават в избора за горните трима 
наши съграждани, в които имаме 
пълно доверие, че те с достойнство 
ще представят страната ни.

 - Какво искаш да посъветваш 
българския избирател?

- Уважаеми избиратели през лис-
тите ще ви бъдат предложени лица не 
от Нашата среда, лица чужди за Нас, 
които нямат и не могат да имат На-
шето доверие. Може би ще се явят и 
други, които да ви убеждават да гла-
сувате за техни кандидати. Съветва-
ме ви, избиратели, да не се мамите на 
хубавите им думи, и не се вдавайте 
на техните ласкания, и не вярвайте 
на разни пръскани от тях слухове и 
измислици за някакви си окръжни 
телеграми и прочее. 

- Бай Ганьо кажи ми какво 
мислиш за нашия народ?

 - Народът, в когото ти вярваш, мо-
ето момиче, е роб, казвам ти, роб; 
робуването е за него блаженство, ти-
ранията - благодеяние, роболепието 
-геройство, презрителното хъркане 
отгоре - музика! И пак този народ е 
клет и нещастен, трижд нещастен! 
Бит от съдбата, осъден да страда и да 
тегли за други, мъчен от неприятели, 
а още повече от приятели и спаси-
тели, той нямаше нито една твърда 
точка, на която да спре погледа си, 
една дръжка, на която да се ослани, 
той е изгубил вярата в себе си и в съд-
бата си и е станал тъй "практичен" и 
трезвен, трезвен до безчувственост. 
Без помощ, без съвет, съкрушен и 
разкъсан външно и вътрешно, ето го 
на, една печална, от бури разсипана 
останка от стари времена...

Има ли кой да го съживи, да го по-
влече подире си? - Идеали? - Суета, 
вятър!...

- Кажи ми Бай Ганьо леви 
или десни е по-добре да ни 

управляват?
- Ако ме питаш, не мога да ги 

разбера нито едните, нито другите, 
ама хайде, да не им остане хатъра... 
Знайш, алъш-вериш е то, не е шега... 
Па да ти кажа ли правичката... (Тука 
дали няма някой да ни подслушва?) 
Да ти кажа ли правичката? - И едни-
те, и другите са маскари!... Ти мене 
слушай, па се не бой! Маскари са до 
един!... Ама какво да сториш? Не се 
рита срещу ръжена!... Търговийка, 
предприятийца, процеси имам в съ-
дилищата - не може. Не си ли с тях 
- спукана ти е работата! Па и мене 
нали ми се иска - я депутат да ме из-
берат, я кмет. Келепир има в тия ра-
боти. Хората пара натрупаха!
- И като журналист в регионален 

вестник, не мога да не те 
попитам какво мислиш за 

българската преса?
- Че голям мурафет ли е един вест-

ник да се издава? Тури си едно перде 
на очите (па и няма нужда), па псувай 
наляво и надясно.]

Въпросите зададе: Яница Станчева
Отговорите даде: Алеко 

Константинов, “Бай Ганьо”.

ТерминалНО публикува ре-
зултатите от местните избори 
(27 октомври – 3 ноември 2019 
г.) във факти и числа. Това, 
всъщност, е информацията, 
необходима за анализа, който 
нито една партия не предста-
ви на своите избиратели.

Веднага държим да отбележим, 
че класифицирането на отделни-
те общински съветници и партии, 
както и принадлежността им към 
определени политически образу-
вания при местни избори, е мно-
го по-трудно, отколкото изглежда 
на пръв поглед. Със сигурност е и 
много по-сложно, отколкото при 
национални избори за президент 
и вицепрезидент или за народни 
представители.

Затрудненията идват от следно-
то:

1.Формирането на местни ко-
алиции, които се регистрират от 
изборните органи с едни и същи 
имена, които обаче съдържат раз-
лични участници. Пример – Зад 
името “Местна коалиция СДС” в 
една област може да крие мест-
на коалиция на “СДС и ГЕРБ”, а 
другаде да бъде “СДС, ДБГ, НФСБ, 
ВМРО”. ТерминалНО се придър-
жа към следното правило – при-
числяваме всички мандати на 
общински съветници единствено 
на партията (или коалицията), 
дала името на местната коалиция. 
Така например и в двата по-горе 
описани случая, мандатите на об-
щинските съветници записваме 
единствено и само на СДС. Друг 
подход е принципно невъзможен, 
тъй като към датата на създаване-
то на този журналистически мате-
риал, не разполагахме с имената 
и конкретната партийна принад-
лежност на съответните общински 
съветници.  

2.Наличието на множество 
партии със сходни имена, кои-
то лесно могат да Ви въведат в 
заблуждение. Пример – полити-
чески пратии със “земеделски 
корен”, които са спечелили места 
на общински съветници при тези 
избори – Земеделски съюз “Ал. 
Стамболийски”, ПП БЗНС, ПП Ни-
кола Петков, Земеделски народен 
съюз, Обединени земеделци,  Съ-
щото се отнася за политическите 
партии със “социалистически” 
корен, получили в изборите места 
за общински съветници – Обеди-
нена социалдемокрация, Българ-
ски социалдемократи, БСДП, СДП, 
Социалистическа партия “Българ-
ски път”. Става въпрос за партии, 
които нямат каквото и да било 
политическо присъствие в нацио-
нален мащаб, “приспани са”, но се 
“събуждат” при избори (най-вече 
местни), за да регистрират лис-
тата на нечии клиентелистки ин-
тереси. По-нататък в текста ще 
се убедите, че само така може да 
се обяснят “успехите” на мест-
но ниво на определени партии, 
които нямат своя самостоятелна 
публичност (нямат дори най-еле-
ментарен уебсайт) и политически 
дневен ред. Някои от тези “спящи 
клетки” имат повече спечелени 
мандати на общински съветници, 
отколкото много от парламентар-
но представените партии.

Броят на общинските 
съветници – измерител на 

представянето на партиите

Понеже най-показателно за 
представянето на политическите 
партии и коалиции на национал-
но ниво е броят общински съ-
ветници, които те са извоювали 
на местните избори, започваме 
именно с тези данни. По данни 
на ТерминалНО общият брой на 
общинските съветници в тези из-
бори е 5134 в общо 265 общини в 
България:

•Първи по брой спечелени ман-
дати на общински съветници е по-
литическа партия ГЕРБ – 1765 (над 
34% от общия брой).

•Втори са БСП с 987 общински 
съветника (около 19 % от общия 
брой).

•Трети са ДПС с 838 общински 
съветника (около 16 % от общия 
брой).

•Четвърти са ВМРО с 203 об-
щински съветника (около 4% от 
общия брой).

•Пети са СДС със 137 места в об-
щинските съвети (около 2.6% от 
общия брой).

•Шести са Демократична Бълга-
рия – обединение (ДБ) със 114 об-
щински съветника (около 2.2% от 
общия брой).

•Седми са Алтернатива за бъл-
гарско Възраждане (АБВ) с 67 об-
щински съветника (около 1.3% от 
общия брой).

•Осми са “Алтернативата на 
гражданите” с 59 общински съвет-
ници (по-малко от 1.2% от общия 
брой). Зад това енигматично име 
се крие изпълнителния директор 
на оръжейния производител “Ар-
сенал” АД в Казанлък, Николай 
Ибушев и приближени до него 
стопански дейци, предимно от 
града.

•Девета е парламентарно пред-
ставената партия на Веселин Ма-
решки – “Воля” – с 51 общински 
съветника (малко по-малко от 1% 
от общия брой).

•Десето място си поделят Земе-
делски съюз “Ал. Стамболийски” и 
коалиция “Заедно за промяна” – 
по 47 общински съветници (малко 
повече от 0.9% от общия брой). За 
информация на читателите, кои-
то вероятно се чудят, кои са тези 
партии. Председателят на нацио-
налното ръководство на партията 
Земеделски съюз “Ал. Стамболий-
ски” се казва Спас Панчев и в мо-
мента е народен представител в 
44-то Народно събрание и е член 
на парламентарната група „БСП 
за България“. Коалиция “Движе-
ние ЗАЕДНО за промяна” включва 
партиите “Българска Социалде-
мокрация – Евролевица”, “Волт”, 
“Европейска сигурност и интегра-
ция” и “Родолюбие 2000”. Дано 

•Извън десетката по брой на об-
щинските съветници се класира 
например парламентарно пред-
ставената партия Национален 
фронт за спасение на България 
(НФСБ) с председател Валери Си-
меонов. След изборите тя има 46 
общински съветника (почти точно 
0.9% от общия брой съветници).

Основните изводи, които се 
набиват в очи, след като прегле-
дахме данните за броя на общин-
ските съветници:

•ГЕРБ е получил гласове за тол-
кова общински съветници, колко-
то втората партия (БСП) и третата 
(ДПС) взети заедно. Сборът е поч-
ти напълно математически точен.

•Мандатите за общински съ-
ветници, които първите три пар-

тии са получили на тези избори, 
са общо 70 % от целия им брой. А 
това предопределя на останалите 
политически играчи в България 
един много ограничен терен, на 
който да се конкурират.

•Има само 4 общини в стра-
ната, в които ГЕРБ нямат нито 
един общински съветник. Това 
са – община Чавдар в Софийска 
област (в общината са гласували 
по-малко от 800 души и ГЕРБ дори 
не е участвал с листа за общин-
ски съветници), община Завет в 
Разградска област, където листа-
та на ГЕРБ не събира достатъчна 
подкрепа за 1 общински съвет-
ник (общо гласувалите са малко 
под 4500 души). Третата община 
е Ковачевци (родното място на 
председателя и първи генерален 
секретар на Българската комунис-
тическа партия до смъртта си на 2 
юли 1949 година – Георги Дими-
тров). Там ГЕРБ също не е участвал 
в с листа за общински съветници. 
Четвъртата община е тази на с. 
Хитрино, Шуменска област. Това е 
селото, в което се случи трагична-
та влакова катастрофа, при която 
на 10 декември 2016 г., дерайлира 
част от товарен влак на превозва-
ча „Булмаркет“ (компания, свър-
зана със собствениците на Fibank 
според материали в медиите) и 
22 цистерни с пропилен, както и 
4 цистерни с пропан-бутан избух-
наха. В последвалите експлозия 
и пожар загинаха 7 души, ранени 
бяха 29, а над 20 къщи и построй-
ки бяха почти изцяло разрушени. 
Очевидно, гласоподавателите в 
тази община са използвали вота 
си наказателно, тъй като нито 
ГЕРБ, нито ДПС получават зна-
чима електорална подкрепа там. 
Победителят в Хитрино е партия 
ДОСТ и на ГЕРБ не достига вот 
дори и за един съветник.  Във вся-
ка друга община в България ГЕРБ 
има поне един общински съвет-
ник.

•ГЕРБ е на първо място и по броя 
на общинските съвети в страната, 
в които има абсолютно мнозин-
ство – 44. Сред тези общини са и 
областните градове Габрово и Кюс-
тендил. ДПС (а не БСП!) е втора в 
тази класация, като движението 
има абсолютно мнозинство в 28 
общини. Единственият областен 
град сред тях, обаче, е Кърджали. 

•Единствената партия в Бълга-
рия, която постигна на тези избо-
ри общински съвет, съставен само 
от нейни представители, е ГЕРБ. 
Това се случи в община Доспат. 
Общинският съвет там се състои 
от 12 души, представители само на 
тази партия. Нито една друга пар-
тия не успява да постигне такъв 
резултат, дори и ДПС в компактно 
населените с етнически турци ра-
йони на страната.

•Данните от изборите показват, 
че двете партии, които са най-вли-
ятелни в областите със смесено 
българо-турско етническо населе-
ние, са ДПС и ГЕРБ. Нито една дру-
га партия не успя да постигне как-
вото и да било значимо влияние 
в Кърджалийска, Русенска, Бла-
гоевградска, Смолянска, Търго-
вищка, Шуменска, Добричка, Раз-
градска и Силистренска области. 
Въпреки, че общинските кметове 
в Русе и Разград са от БСП (всъщ-
ност в Русе кметът е издигнат от 
лява местна коалиция, в която 
БСП е само една от участващите!), 
общото представяне на БСП в тези 
области по брой на общински съ-
ветници е многократно по-слабо 
от това на ГЕРБ.

И НИТО ЕДНА ПАРТИЯ НЕ СЕ ДОКАЗА КАТО ПАРТИЯ 
НА НАРОДА, КОЙТО ОЧАКВАШЕ НЕЩО ДРУГО

АМИ ТОВА Е

НАРОДЪТ, В КОГОТО ТИ 
ВЯРВАШ Е РОБ, КАЗВАМ 

ТИ,РОБ. РОБУВАНЕТО Е ЗА 
НЕГО БЛАЖЕНСТВО,

ТИРАНИЯТА - БЛАГОДЕЯНИЕ,
РАБОЛЕПИЕТО - ГЕРОЙСТВО

От стр.1

Чети и

 не коментирай!
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Волейбол

Златните Казанлъшки Деца

Шах и Мат

Спортът

на 8-мо място в Трета лига 
– Югоизточна В група след 
изиграване и на послед-
ния кръг от първенството.

 
При лошо време и под не-

престанен дъжд, ФК „Розова 
долина“ победи като дома-
кин с 4:1 тима на ФК „Ям-
бол-1915“. След 17 кръга ка-
занлъчани са с 8 победи, три 
равенства и шест загуби, а с 27 
точки се подреждат в първата 
част от таблицата. Статисти-
ката показва още, че отборът 
на Казанлък заема трето мяс-

Младият ни талант в 
атлетиката – 10-годиш-
ната Мария Караиванова, 
отново е без конкуренция 
на старта. 

Във второто за година-
та издание на турнира „GO 
KIDS“ в София, с участието 
на близо 1000 деца от цяла-
та страна, казанлъчанката 
пробяга разстоянието от 60 
метра за 9,12 сек. и победи в 
своята категория. Със сребъ-
рен медал на скок от място 
е Ани Коскина, при родени 
2009 година. Дебютантката 
Виктория Лазарова (деца 
2012 година) завърши на 
пето място в спринта на 60 
метра.

И трите момичета са въз-
питанички на треньорката 
Петя Пендарева. Следващо-
то им състезание от верига-
та турнири е на 15 декември, 
отново в София.

ШКОЛАТА НА ПЕТЯ 
ОТНОВО ПОКАЗА 
КЛАСА

Младите шахматисти 
на клуб "Александър Але-
хин" представиха подоба-
ващо Казанлък на силен 
национален турнир във 
Велико Търново на 23 но-
ември.

В него участваха деца във 
възрастовите групи 6, 8, 10 
и 12-годишни, а състеза-
нието бе организирано от 
местния клуб "Етър". След 
изиграването на шест кръга 
шестгодишния Александър 
Гавазов завърши с първо 
място в своята възрастова 
група на участниците от дет-
ските градини. Сашко е 27-
ми в общото класиране от 79 
участника. Още по-впечат-
ляващо е представянето на 
неговия брат Веселин с ЕЛО 
1176, който е пети в крайно-
то подреждане и втори при 
10-годишните с общо 5 на-
трупани точки.

ПОБЕДА ЗА САШО
ПРИ ОНЕЗИ БЕЗ ЕЛО ДЕ

Треньор на момчетата е 
Димитър Пашев.

Седмица по-рано, възпита-
ниците на "Алехин"участваха 
и на турнир в Раднево. До ме-
дал стигна едиствено Алек-
сандър, който отново победи 
в своята група при участни-
ците без ЕЛО.

Вицепрезидентът на 
волейболната федерация 
Любо Ганев ще е кандида-
турата за нов президент на 
централата на инициатив-
ния комитет, който поже-
ла мащабни промени във 
волейбола.

През миналата седмица 
членове на инициативния ко-
митет обявиха, че с подписка 
искат да предизвикат избо-
рен конгрес, за да настъпят 
промени и да се спре с пропа-
дането на този спорт.

В този комитет влязоха де-

ЛЮБО 

СМЕ, А?

ГОЛАДЖИИ
АМА СМЕ

ЛОШО 
ЛИ НИ Е? ПАК 

ПАДНАХМЕ

8.

3.

ИНЖЕНЕРА
Май от Казанлък ще започне атаката на 

Любо Ганев срещу Данчо Лазаров
вет отбора от Суперлигата, 
както и втородивизионният 
Виктория Волей и женският 
Марица. С лицата си на спе-
циално свикана пресконфе-
ренция застанаха Владимир 
Николов, Александър Попов, 
легендата Иван Сеферинов, 
Илия Динков и Атанас Рога-
чев като се обявиха за сваля-
нето от президентския пост 
на федерацията на Данчо Ла-
заров.

Единствено от елита към 
исканията на комитета не са 
се присъединили Монтана, 
Арда и шампионът Нефтохи-

мик. От комитета реагираха 
на анонса за общо събрание 
на федерацията, което ще се 
проведе на 20 декември в Ка-
занлък.

На него ще се освобожда-
ват членове на Управителния 
съвет и ще бъдат приемани 
нови. Сред първите се очак-
ва да е именно Любо Ганев, 
което заяви самият той. Само 
член на управата може да се 
кандидатира за президент. 
Така евентуално изваждане 
на бившият диагонал ще го 

лиши от възможността да се 
кандидатира. Затова и опо-
зицията предприе спешни 
действия.

“Още когато се раздухаха 
нещата, заявих ясно моя-
та позиция. Казал съм как-
во мисля на клубовете и на 
инициативния комитет, сега 
е техен ред. Ако смятат, че 
мога с нещо да помогна на 
българския волейбол и искат 
да ме издигнат, нямам нищо 
против”, заяви Ганев пред 
“Меридиан мач”.

то в групата по реализирани 
голове. Най-резултатният от 
играчите ни и голмайстор за 
полусезона е Пламен Колев с 
11 попадения.

Преди началото на двубоя 
в събота, близки, приятели и 
съотборниците на футболи-
ста Емил Рачев, участваха в 
церемонията по откриването 
на паметна плоча, която бе 
поставена в негова чест върху 
сградата на стадион „Севто-
полис“, гледаща към зеления 
терен. Близо 70 души уважи-
ха повода, а в освещаването 
й участва отец Димитър от 
енинския храм.

Предложението да бъде 
поставена паметна плоча на 
стадион „Севтополис“ получи 
одобрението на общинските 
съветници на редовната им 
сесия през септември. Два 
месеца по-рано, на 26 юли, за 
целта бе инициирана граж-
данска подписка, подкрепена 
от близо 1600 наши съгражда-
ни. Плочата бе закупена от 
приятелите и съотборници на 
Емо от ФК „Розова долина“.

Емил Рачев почина пре-
ди година, на 27 август, едва 
на 28 години. В годините бе 
състезател на „Берое“, „Наф-
текс“, ФК „Верея“, „Мастер“, 
„Черноморец“, Поморие, ПФК 
„Бургас“, „Нефтохимик“ Бур-
гас, „Academica do Lobito” и 
част от „Розова долина“ до 
последните си дни.

„Розите“ 
ще зимуват 

Състезание по ориен-
тиране „Никулденско бя-
гане“ ще бъде организи-
рано тази неделя в парк 
„Тюлбето“.

 Организатори са СК по 
ориентиране „Орлово гнез-
до“, Туристическо дружество 
„Орлово гнездо“ и Община 
Казанлък. Стартът ще бъде 
даден по обяд, а от 11.00 ч. е 

техническата конференция и 
откриването са до Тракийска-
та гробница.

От клуба поканиха казанлъ-
чани на една приятна недел-
на разходка с карта и компас 
в парк „Тюлбето“, с търсене 
на поставени на определе-
ни места контролни черве-
но-бели знаци. Състезаниeто 
е дневно /средна дистанция/, 

индивидуално, за възрастови 
групи: мъже и жени – 12, 14, 
16, 18, 21, 35, 45, 50,55,60, 65, 
70 +години. За участие се за-
плащат такси.

Класиралите се на първите 
три места във всички въз-
растови групи ще бъдат на-
градени с благоуханни при-
зове от Долината на розите и 
медали.

Възраждат една Легенда в Казанлък

НИКУЛДЕНСКО БЯГАНЕ С ОРИЕНТИРАНЕ

ВК "Казанлък" загуби с 1:3 
(25:23, 15:25, 18:25, 20:25) 
като домакин на "Берое" 
Стара Загора в 6-и кръг от 
НВЛ за жени. Казанлъчан-
ки изиграха много силна 
първа част и поддържаха 
преднината в по-голямата 
част от гейма. Въпреки, че 
"Берое" изравни за 19:19, 
след това момичетата на 
"Казанлък" отново успяха 
да овладеят играта и да за-
творят при 25:23. 

В следващите три части 
беройки имаха надмощие и 
в крайна сметка прибавиха 
нови три точки за класира-
нето си на четвърто място 
в първенството. Момиче-
тата на Борислав Крача-
нов са на пети със 7 точки. 
Най-резултатна в отбора на 
"Казанлък" е капитанката 
Патрисия Йончева с 15 точ-
ки, следвана от Кристина 
Йорданова (14 т.) и Мария 
Кривошийска (12 т.).

На 29 ноември Казанлък" 
гостува на ЦСКА в зала "Ва-
сил Симов". С четири побе-
ди от шест изиграни мача, 
софийският тим заема тре-
та позиция във временното 
класиране.

И помнете,
момичета,
и да паднем
и да бием .. 

Глас от 
отвъдното:

съотборниците на футбо-
листа Емил Рачев, участ-
ваха в церемонията по 
откриването на паметна 
плоча, която бе поста-
вена в негова чест върху 
сградата на стадион „Сев-
тополис“, гледаща към 
зеления терен. Близо 70 
души уважиха повода, а 
в освещаването й участва 
отец Димитър от енин-
ския храм.

Предложението да бъде 
поставена паметна плоча на 
стадион „Севтополис“ полу-
чи одобрението на общин-
ските съветници на редовна-

Помним те, Емо! И не бий дузпи в Рая ...

та им сесия през септември. 
Два месеца по-рано, на 26 
юли, за целта бе инициирана 
гражданска подписка, под-
крепена от близо 1600 наши 
съграждани. Плочата бе за-
купена от приятелите и съот-
борници на Емо от ФК „Розо-
ва долина“.

Емил Рачев почина пре-
ди година, на 27 август, едва 
на 28 години. В годините бе 
състезател на „Берое“, „Наф-
текс“, ФК „Верея“, „Мастер“, 
„Черноморец“, Поморие, ПФК 
„Бургас“, „Нефтохимик“ Бур-
гас, „Academica do Lobito” и 
част от „Розова долина“ до 
последните си дни.

И ФЕНОВЕ И СЪОТБОРНИЦИ СЕ 
ПОКЛОНИХА ПРЕД ПАМЕТНАТА 

ПЛОЧА НА ЕМИЛ РАЧЕВПреди началото 
на двубоя в събота, 
близки, приятели и 
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Чудеса в Библиотеката

Танцът на Грациите

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

Коледна

Традиционните Пет-
костайнови музикални 
дни в Казанлък са се пре-
върнали в национално 
събитие за хоровото из-
куство и класическата 
музика. 

С утвърдилия се НАЦИО-
НАЛЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ 
„ПЕТКО СТАЙНОВ“, на-
ционалните фестивали с 
домакинството на Казан-
лък стават с един повече 
– след Джаз-фестивала в 
Тракийските празници, 
Театралния фестивал в Чу-
домировите празници и 
най-старият от всичките - 
Международния фолклорен 
фестивал във Фестивала 
(Празника) на розата, къде-
то са вмъкнати в годините 
още национални фестивали 
- Фестивал на мажоретни 
състави, че и Фестивал на 
виното "Розе".

Тридневните музикал-
ни празници, посветени 
на именития казанлъшки 
композитор акад. Петко 
Стайнов по традиция от 
повече от 20 години се про-
веждат в края на годината 
около рождената дата на 
композитора – 1 декември. 
Идеята за провеждането им 
тръгва от знаменития ни 
хоров диригент Петя Павло-
вич, която организира пър-
вите празници на името на 
Петко Стайнов през 1994 г., 
по подобие на направените 
година по-рано за пръв път 
- Чудомирови празници.

И ОТНОВО 
ПОЧИТАМЕ 
ВЕЛИКИЯ 
КЛАСИК НА 
БЪЛГАРСКАТА 
МУЗИКА

На XIV. Национален кон-
курс „България танцува“ в 
гр. Димитровград, в кой-
то се включиха повече от 
2000 участници, БТЦ „Гра-
ция“ завоюва над половин 
дузина отличия.

БТЦ „Грация“ при НЧ „Въз-
родена Искра – 2000“ се пред-
стави на високо художествено 
– творческо ниво и завоюва 
следните награди:

3 първи места с купи в но-
минациите:

„Характерни танци“ с 
хореограф – педагог Алла 
Ангелова

„Добре дошли на чаепи-
тие“ – 2 възрастова група,

„Татарочки“ – 4 възрастова 
група

„Съвременна хореография“ 
с хореограф – педагог Юли-
ана Ангелова

„Пулс“– 4 възрастова група
1 второ място с купа в но-

минация „Характерен танц“ 
с хореограф – педагог Алла 
Ангелова

„Чаровни матрьошки“ – 2 
възрастова група

2 трети места с купа и 2 
бронзови медала в номина-
ция

„Класически танци“ с 
хореограф – педагог Алла 
Ангелова

„Танц в дъжда“ 2 възрасто-
ва група

АЛЛА И ДЕЦА 
ОТНОВО БЯХА 
НЕДОСТИЖИМИ
ТЕ ИЗТАНЦУВАХА 
3 ЗЛАТНИ,
1 СРЕБЪРЕН И
2 БРОНЗОВИ 
ТАНЦА

„Съвременна хореогра-
фия“ с хореограф – педагог 
Юлиана Ангелова

„Устрем“ – 3 възрастова 
група

1 специална награда 
за Кристина Губеркова в 
номинация

  „Характерен танц“ с 
хореограф – педагог Алла 
Ангелова

„Мелодия от Казахстан“ – 
4 възрастова група

Поздравление за награ-
дените грации и за най – 
малките от нива „Подгот-
вително“ и „Начинаещи“, 
които уверено направиха 
първите си стъпки на на-
ционален подиум.

Ръководството на БТЦ 
„Грация“ изказва своята 
благодарност на всич-
ки родители проявили 
грижовност, отговорност 
и търпение, както и на 
Project Studio гр. Русе, че 
за кратко време, успяха да 
направят екипи не само за 
децата, но и за родителите, 
за да се почувства енергия-
та на един красив балетен 
отбор от Долината на ро-
зите.

ДЕЦА СЕ 
УЧАТ НА 

ВЪЛШЕБСТВА КАЗАНЛЪЧАНИ 
ПОЧТИ ПРЕВЗЕХА 

БЪЛГАРИЯ  
ТЪРСИ ТАЛАНТ

От 25 ноември до 17 де-
кември 2019 г., всеки ден 
от 10 до 17 часа, в Дет-
ско – юношеския отдел 
на Общинска библиотека 
„Искра” се организират 
творчески ателиета „Въл-
шебна Коледа" .

Общинска библиотека 
„Искра” за поредна годи-
на организира творчески 
ателиета „Вълшебна Ко-
леда” като част от бога-
тия празничен афиш в 
града.

Тази година имаме жела-
ние да обогатим  още по-
вече спектъра от творчески 
занимания, така че децата и 
техните родители да се за-

бавляват истински и да при-
добият нови умения.

Изработените коледни 
картички, играчки, сувени-
ри ще бъдат разпродадени 
с благотворителна цел. Със 
събраните средства ще бъ-
дат закупени нови книги за 
най-малките читатели на 
библиотеката.

Очакваме децата от дет-
ските градини, основни-
те училища, читалищата, 

ДЦДУ, школите по прилож-
ни и изобразителни изку-
ства, както и всички, които 
биха искали да се включат 
в творческото предизвика-
телство в дните от 25  ноем-
ври до 17 декември 2019 г., 
всеки ден от 10 до 17 часа, в 
Детско – юношеския отдел 
на ОБ “Искра”.

Заповядайте  заедно да 
преживеем приятни колед-
ни емоции!
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