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1Цена 0.60 лв.

БлагословиятаРАЗБРАХА СЕНова Година,

Нов Късмет,

Ново Заплащане

850 лв. за 
медицинска сестра 
и 660 лв. на лелка 
в детските ясли

Общинският съвет за 
тристранно сътрудничест-
во проведе заседание днес 
в Кабинета на Кмета на 
Община Казанлък.

В основата на разговорите 
бяха предложения по Проекта 
за бюджет 2020г. В представе-
ния Проект за бюджет за 2020 
година е заложено увеличе-
ние на работните заплати с 
10 на сто на всички общински 
служители, във всички об-
щински звена.

В заседанието на тристран-
ния съвет взеха участие Кме-
тът Галина Стоянова, новият 
зам.-кмет по финанси Дра-
гомир Петков, председате-
лите на местни синдикални 

структури Цветанка Пискова 
– КТ „Подкрепа“ и Николай 
Маринов – КНСБ и Ангел 
Скендеров – председател на 
Търговско-промишлена па-
лата – Казанлък.

Участниците в срещата 
обсъдиха въпроси, свързани 

с трудово-осигурителните 
отношения, колективното 
трудово договаряне, заетост-
та и икономическата ситу-
ация в региона. Страните 
в разговорите се разбраха 
да преразгледат анализа на 
приходната част на бюдже-

та към месец април, 2202г. и 
при запазване на числеността 
на децата в яслите, което е 
условие за ненамаление на 
бюджета им от Държавата, да 
се постигне увеличението на 
900лв. по Отрасловото спора-
зумение на синдикатите.

ГАЛИНА СТОЯНОВА ЗАПОЧНА ДА ИЗПЪЛНЯВА
СТЪПКА ПО СТЪПКА ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ ОБЕЩАНИЯ

Max Bukovski

ЗА СМИРЕНИЕ 
И ДОБРОТА НИ 
ПРИЗОВА И 
БЛАГОДЕНСТВИЕ 
НИ ПОЖЕЛА
„Дева днес ражда Свръхес-
тествения и земята поднася 
на Непрестъпния пещера; 
ангелите с пастирите  сла-
вословят, а мъдреците със 
звездата пътуват, защото 
заради нас се роди Мла-
денец-Предвечният Бог 
“

/ Кондак на Рождество 
Христово/

милост ни удостоява отново 
да посрещнем този величест-
вен празник. Цялата Църква, 
всички ние, с радост след-
ваме пътя на звездата, за да 
стигнем до малката, закътана 
в покрайнините на Витлеем, 
пещера. Толкова неизвест-
на за човечеството до този 
ден, а сега искряща с  духов-
на  светлина, достатъчна, за 
да стопли всяко сърце. В нея 
има сбъдването на Божието 
обещание за спасение на чо-
вешкия род, нашето бъдеще, 
нашата вечност. В тази преиз-
обилна светлина има толкова 
много радост, колкото само 
малките ръчички на новоро-
деното дете могат да дарят на 
света.

Рождество Христово е ос-
новното събитие  в благия Бо-
жий промисъл за спасението 
ни и затова  светата Църква 
го празнува с особена тър-
жественост. Ден на духовно 
веселие, ден свещен,  носещ в 
себе си вечна надежда, вечен 

Днес е Рождество 
Христово. Бог в Своята 
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На 7 януари 2020 година 
в деня на Свети Йоан Кръ-
стител Старозагорският 
митрополит Киприан от-
служи Света Златоустова 
литургия в храм „Св. Йоан 
Предтеча“ в Казанлък.

зов на благост,  без които ду-
шите ни нямат живот. Праз-
ник и възхвала на Божията 
любов, без чиято милувка 
не можем да съществуваме.  
Ден, в който  човечеството 
празнува своето раждане 
като нова твар.

Боговдъхновени проро-
ци предсказват идването 
на Оня, Който беше преди 
всички векове и дойде на 
земята като Спасител на чо-
веците. Ние сме свидетели 
на тази свещена радост, за-
щото ето: „Дева днес ражда 
Свръхестествения“.Нейна основна харак-

терна черта е амбицията, 
съвместена с голяма упо-
ритост

Най-четеният италиански 
всекидневник „Кориере дел 
сера“ включи българката 
Мария Габриел сред 50-те 
най-влиятелни, креативни 
и позитивни жени на плане-
тата за 2019 г.

МАРИЯ ГАБРИЕЛ СЕ НАРЕДИ 
СРЕД 50. НАЙ-ВЛИЯТЕЛНИ 
ЖЕНИ НА ПЛАНЕТАТА ЗА 2019 г.

РОЗА 
ДАМАСЦЕНА 

СТАНА ЧАСТ ОТ 
СВЕТОВНОТО 
НАСЛЕДСТВО 

НА ЮНЕСКО

И БЕШЕ ПРАЗНИК, И БЕШЕ ЦВЕТНО, И БЯХА НАЗДРАВИЦИ, И БЯХА ПОЖЕЛАНИЯ
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Р е ш е н и я  н а  О б щ и н с к и  С ъ в е т

Седмицата

 РЕШЕНИЕ №7 ОС_106/09.12.2019 г.
Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община 

Казанлък за 2019 година, като изменя Решение № 961 от 
04.02.2019 г., изменено с Решение №1080 от 27.06.2019 г., из-
менено с Решение №1110 от 25.07.2019 г. изменено с Решение 
№1141 от 26.09.2019 г. на Общински съвет – Казанлък в след-
ните точки:

По приходите в размер от  59 239 556 лева на 58 901 063 
лева, съгласно Приложение №1:

1.2.1.2. Неданъчни приходи е размер от 10 312 095 лева на 
10 334 095 лева;

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната в раз-
мер от 800 158 лева на 28 585 лева;

1.2.4. Трансфери между бюджети в размер от 58 400 лева на 
469 480 лева;

По разходите в размер от 59 239 556 лева на 58 901 063 лева, 
както следва:

2.2.За местни дейности  - общо разходи  в размер от 24 633 
819 лева на  24 295 326 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер от 22 278 790 лева на 22 
782 530 лева, разпределени по  функции, дейности и парагра-
фи, съгласно Приложение №4

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собст-
вените приходи и от изравнителната субсидия, на делегира-
ните от държавата дейности в размер от  2 355 029 лева на 1 
512 796 лева, разпределени по  функции, дейности и парагра-
фи, съгласно Приложение №5.

Променя Плана за 2019 година по бюджетните взаимоот-
ношения, временните безлихвени заеми и финансирането, 
както следва:

Трансфери:
Между бюджети – получени трансфери (+) и предоставени 

трансфери (-), в размер от 58 400 лева на 469 480 лева.
Добавя тире – „Трансфер от МРРБ за  реконструкция на част 

от водопроводна мрежа на кв. Изток -  III-ти етап“ в размер 

на 411 080 лева.“
Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 

2019 година в размер от  7 535 770  лева на 7 200 577 лева, съ-
гласно Приложение №13.

Изменя разчет за разпределението на средствата от прихо-
ди  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост 
и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, 
за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфра-
структура, както и за погасяване на ползвани заеми за финан-
сиране на проекти на социалната и техническата инфраструк-
тура, съгласно Приложение №15.

РЕШЕНИЕ №8 ОС_110/09.12.2019 г.
І. Определя обща численост на общинска администрация – 

145 щатни бройки, считано от 01.01.2020 г.
ІІ. Одобрява структура на общинска администрация, съглас-

но Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от 
настоящото решение.

ІII. Определя пълномощия на кметските наместници на с. 
Голямо Дряново, с. Горно Изворово и с. Средногорово, както 
следва:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметското 
наместничество;  

2. организира провеждането на благоустройствени, кому-
нални и други мероприятия;  

3. отговаря за стопанисването на определени от общинския 
съвет обекти на общинската собственост на територията на  
кметското наместничество;  

4. приемат мерки за подобряване и възстановяване на окол-
ната среда и организира охраната на полските имоти;  

5. водят регистрите на населението и за гражданското със-
тояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;  

6. осигуряват извършването на административни услуги на 
физически и юридически лица;  

7. организират и ръководят защитата на населението при 
бедствия и аварии;

8. Осигуряват опразването на обществения ред на терито-
рията на кметското наместничество,

9. Организират изпълнението на актовете на общинския 
съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и 
гражданите на кметското наместничество,

10. участват в заседанията на общинския съвет с право на 
съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъж-
дане на въпроси, отнасящи се за кметското наместничество.

11. изпълняват и други функции, възложени им от закона, 
подзаконовите нормативни актове,  решенията на ОбС и от 
кмета на общината.

РЕШЕНИЕ №9 ОС_104/09.12.2019 г.
Приема План-сметка на разходите за дейността по осигу-

ряване на съдове за съхранение на твърди битови отпадъци, 
тяхното извозване, проучване,  проектиране и изграждане 
на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване, както и обезпечения по чл. 60 и от-
численията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  
през 2020 г., в размер на 6 175 447 лева, съгласно Приложение 
№1.

Определя размер на такса битови отпадъци за 2020 г. по На-
редба 26 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Казанлък:

за жилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, на-
ходящи се в гр. Казанлък и землището - 4,00 на хиляда върху 
данъчната оценка  по Приложение № 2 от ЗМДТ;

за жилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, 
находящи се в населените места на Община Казанлък - 6,00 
на хиляда върху данъчната оценка  по Приложение № 2 от 
ЗМДТ;

за нежилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, 
находящи се в гр. Казанлък и землището - 4,00 на хиляда вър-
ху данъчната оценка  по Приложение № 2 от ЗМДТ, при усло-
вията на чл.18, ал.9 Наредба №26 ОбС-Казанлък.

за нежилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци,  
Към стр. 3

В списъка на авторитет-
ния вестник нашата съна-
родничка и еврокомисар-
ка е поставена на XIV-то 
място, като доста след нея 
са председателката на ЕК 
Урсула фон дер Лайен, ли-
дерката на демократите в 
Конгреса на САЩ – Нанси 
Пелози, тийнейджърка-
та – екоактивистка Грета 
Тунберг, носителката на 
Нобелова награда за ли-
тература Олга Токарчук 
и др.

Преди българката пък са 
известната английска писа-
телка и академик Бернардин 
Еваристо, председателката 
на Висшия касационен съд 
на Италия Марта Картабия, 
младата американската 
поп-звезда Били Айлиш.

„Като комисар, отговарящ 
за дигиталните техноло-
гии, Мария Габриел нало-
жи на Facebook  да заличи 
6 милиарда фейк-акаунта“ 
– хвали „Корсера“ сънарод-
ничката ни в мотивиров-
ката за включването й сред 
50-те най-влиятелни жени 
на планетата. „Сега, едва 
назначена за еврокомисар 
на инновациите, научни-
те изследвания, културата 
и младежта – продължава 
вестникът, – тя може да на-
прави много за Европа в 
областта на образованието“. 
И доказателството за това 
всекидневникът вижда в 
едно от първите предложе-
ния на Мария Габриел като 

МАРИЯ ГАБРИЕЛ СЕ НАРЕДИ 
СРЕД 50. НАЙ-ВЛИЯТЕЛНИ 
ЖЕНИ НА ПЛАНЕТАТА ЗА 2019 г.

член на комисията на Фон 
Дер Лайен – да бъде наложен 
в първоначалните училища 
на Стария континент т.нар. 
Critical thinking. Става дума 
за обучение, което ще позво-
ли на най-малките да сърфи-
рат из мрежата в търсене на 
информация, но с по-голяма 
съзнателност и отговорност.

Най-тиражираният ита-
лиански вестник подчертава 
също така, че програмата на 
четирийсет годишната бъл-
гарка включва въвеждането 
на „Wi Fi“ във всички учебни 
заведения в страните от ЕС, 
както и поощряването на 
момичетата да се посвеща-
ват на изследователските и 
технологични науки.

„Нейна основна характер-
на черта е амбицията, съв-
местена с голяма упоритост, 
която я кара да каже на висок 
глас – посочва още „Кориере 
дела сера“, – че Европа тряб-
ва да започне да мечтае за 
велики дела, като например 
космическа експедиция на 
Луната“ – „Трябва да имаме 
смелостта да върнем Евро-
па сред световните лидери 
в областта на инновациите!“ 
– цитира вестникът Мария 
Габриел.

от стр. 1

Един от българските 
символи – маслодайна-
та Роза дамасцена (Rosa 
Damascena), методите за 
обработката й и съпът-
стващите занаяти, са обя-
вени за част от световното 
нематериално културно 
наследство на ЮНЕСКО.

Как обаче се произвеж-
да розовото масло и какво 
е общото между българския 
продукт и Коко Шанел? Не-
зависимо, че създават чети-
ри високодобивни български 
сорта Елейна, Янина, Свежен 
и Искра, селекционерите по-
стъпват като мадам Коко, 
преди да създаде най-прода-
вания парфюм в света – изби-
рат пробата под номер пет.

„В Розовата долина се из-
ползва т.нар. популация но-
мер пет, която е съчетание от 
тези сортове рози, които са 
дали добри показатели и на-
истина нашата роза дамасце-
на дава много добро качество 
на маслото, което както знае-
те е уникално и то е стандарт 
за света”, обяснява доц. Ганка 
Баева, директор на Института 
по розата и етеричномасле-
ните култури.

Международният инсти-
тут по стандартизацията в 
Женева е заложил параме-
трите на няколко вида масло 
от роза дамасцена – българ-
ско, турско, мароканско, но 
в практиката българското се 
наложило като най-качестве-
но. При анализа на маслото от 
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А РОЗА ДАМАСЦЕНА
 СТАНА ЧАСТ ОТ СВЕТОВНОТО 
НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО

последната реколта са нужни 
микроколичества, които се 
инжектират в апарат.

У нас с рози вече са засе-
дени над 35 хиляди дека-
ра. А през 2020 година се 
предполага, че полетата ще 
достигнат 60 хиляди декара. 
Цената на розовото масло е 
5-6 хиляди евро за килограм.

Организацията асоциира 
наследството на маслодайна-
та роза със селцето Ал-Марах, 
разположено в околностите 
на сирийската столица Да-
маск.

Решението бе взето по вре-
ме на годишното заседание 
на Международния комитет 
за опазване на нематериал-
ното културно наследство, 
което се проведе в колумбий-
ската столица Богота. “Прак-
тиките и занаятите, свързани 
с Роза дамасцена, включват 
редица лекарствени, храни-
телни и козметични прило-
жения”, съобщава уебсайтът 
на ЮНЕСКО.

В чест на новината от 
ЮНЕСКО Сирийският тръст 
за развитие организира праз-
ненство и издигна паметник 
на розата в Сирия.

Ученици от цяла Бълга-
рия ще пишат по темата 
„Венчайте България с лав-
рови венци“.

По случай 142 години от 
Освобождението на България 
от Османско робство Общи-
на Казанлък обявява лите-
ратурен конкурс „Венчайте 
България с лаврови венци“, 
под патронажа на Кмета Га-
лина Стоянова. Творческото 
предизвикателството е към 
ученици от I до XII клас от ця-
лата страна.

До 20-и февруари, четвър-
тък, 2020г., включително, 
всеки участник трябва да 
изпрати 1 есе и/или 1 сти-
хотворение, посветено на 
опълченец или участник (по-
магач, водач на отряди, раз-
узнавач, четник, лекар или 
друг медицински работник) в 
Руско-турската освободител-
на война (1877 г. – 1878 г.) от 
родния си край. Творбите да 
бъдат изпратени на имейл: 
culture@kazanlak.bg.

Конкурсните произведе-
ния ще бъдат оценявани от 
компетентна комисия, опре-
делена със Заповед на Кмета 
на община Казанлък. Учас-
тниците ще бъдат разделени 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ФОРМАТИРА
НОВ НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН
КОНКУРС

Снимка: Шериф Аликехая

в три възрастови групи и 
във всяка от тях ще бъдат 
присъдени първа, втора и 
трета награда – грамота и 
парична сума. Резултатите 
ще бъдат обявени в наве-
черието на националния 
празник, Денят на Освобож-
дението на България 3 март, 
2020 г., на официалния сайт 
на община Казанлък www.
kazanlak.bg. Победителите 
ще бъдат уведомени лично 
на телефона, посочен от тях 
в документите за кандидат-
стване.

Подробните изисква-
ния за участие са описани 
в регламента на конкурса, 
публикуван на сайта на Об-
щината – отдел „Култура“ – 
Обяви и съобщения:

Данъчната кампания 
2020 година ще започ-
не на 10 януари заради 
промени в законода-
телството, съобщиха от 
пресцентъра на приход-
ната агенция.

Данъците за доходите на 
физическите лица и тези 
за облагане с корпоратив-
ни данъци, могат да бъдат 
подадени най-рано на тази 
дата – както по електронен 
път, така и на място в офи-
сите на НАП.

Срокът за ползване на 5% 
отстъпка за ранно деклари-
ране и плащане през 2020 
година е 31 март, а крайни-
ят срок за обявяване на до-
ходите 30 април, напомнят 

от приходната админи-
страция.

През март 2020 г. ще е 
достъпна и предварително 
попълнената декларация 
и за доходите на грждани-
те, които имат персонален 
код на НАП или електро-
нен подпис.

Годишното приключва-
не на данъчно- осигури-
телните сметки на фирми 
и граждани НАП ще извър-
ши до 9-ти януари .

Допълнителна инфор-
мация за данъчните и 
осигурителни изисквания 
може да се получи на теле-
фона на Информационния 
център на 

НАП: 0700 18 700

ОТ ДНЕС ЗАПОЧВАМЕ 
ДА ПЛАЩАМЕ ДАНЪЦЪТЕ

Отец Петко Мотев и ка-
занлъшки свещеници от-
служиха заупокойна мо-
литва

Пред паметника в дво-
ра на Девическия манастир 
„Успение Богородично“ бяха 
отбелязани 142 години от ос-
вобождението на Казанлък от 
османско робство. На този ден 
казанлъчани отдават почит 
към подвига на загиналите за 
освобождението руски войни 
и български опълченци, как-

то и на 340 казанлъчани деца, 
жени и старци загинали при 
освобождението на града.

Сред официалните гости на 
събитието бяха кметът Галина 
Стоянова, Областният управи-
тел Гергана Микова, предсе-
дателят на Общинския съвет 
Николай Златанов.

Заупокойна молитва в памет 
на загиналите в битките за ос-
вобождението на Казанлък и 
невинните жертви отслужиха 
отец Петко Мотев в съслужие с 
казанлъшки духовници.

Исторически музей „Искра“ 
д-р Момчил Маринов, който 
обърна внимание на истори-
ческото значение на мястото, 
където години наред казанлъ-
чани отдават своята почит на 
героите, а именно паметника 
в двора на Манастира: „ Мана-
стирът и храмът, пред който 
се намираме представляват 
гордост не само за Казанлък, 
но и за християнско наслед-
ство на Балканите.“ Първата 
копка на храма „Въведение 
Богородично“ е направено 
през 1857 година, 20 години 
преди обителта да се превър-
не в импровизиран бежански 
лагер, в голям военен лазарет 
и след това да посрещне осво-
бождението на Казанлък.

През 1869 година започва 
изографисването му, като 
в него работят прочути за 
времето си майстори: ка-
занлъчанинът Петьо Ганин, 
Георги Данчов от Чирпан, 
който изографисва купола на 

храма, поп Павел и синът му 
поп Никола от Шипка – всич-
ки те са съратници, куриери 
на Апостола на Свободата.

Връщайки историята на 
Казанлък 142 години назад 
на този ден д-р Момчил Ма-
ринов цитира Немирович 
– Данченко, който описва 
влизането си в града: „Ка-
занлък ни срещна мъртъв 
и безлюден, но само едва 
дванайсет от неговите къщи 
са изгорени. Един парадо-
ксален оптимизъм на фона 
на опожарена Стара Загора, 
Карлово, Калофер и Сопот, 
един тъжен оптимизъм, кой-
то проправя пътя към това, 
че само седмица след нашето 
освобождение Казанлък ста-
ва дом на първите преговори 
за примирие между Русия и 
Османската империя. „

В честването на 142 го-
дини от освобождението на 
Казанлък взеха участие уче-
ници от музикалните пара-
лелки на СУ „Екзарх Антим 
Първи“ и деца от ДГ „Пче-
лица“.

ПЪТ БЛАГОДАРИХМЕ НА НАШИТЕ
  ОСВОБОДИТЕЛИ142. Слово по случай 

бележитата дата из-
несе директорът на 
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Трите социални стъпки на Кмета

Бюджет 2020

 находящи се в населените места на Община Казан-
лък - 6,00 на хиляда върху данъчната оценка  по Приложе-
ние № 2 от ЗМДТ, при условията на чл.18, ал.9 Наредба №26 
ОбС-Казанлък.

за жилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, 
находящи се в гр. Казанлък и землището - 4,00 на хиляда - 
върху по-високата между данъчната оценка или отчетната 
стойност по Приложение № 2 от ЗМДТ;

за жилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, 
находящи се в населените места на Община Казанлък - 6,00 
на хиляда - върху по-високата между данъчната оценка или 
отчетната стойност по Приложение № 2 от ЗМДТ

за нежилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търго-
вци, находящи се в гр. Казанлък и землището - 4,00 на хиляда 
върху по-високата между данъчната оценка или отчетната 
стойност по Приложение № 2, при условията на чл.18, ал.9 
Наредба №26 ОбС-Казанлък.

за нежилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, 
находящи се в населените места на Община Казанлък - 6,00 
на хиляда върху по-високата между данъчната оценка или 
отчетната стойност по Приложение № 2, при условията на 
чл.18, ал.9 Наредба №26 ОбС-Казанлък

 По чл. 18, ал. 7 от Наредба № 26 – размер на такса битови 
отпадъци на един съд за една година, при честота на извоз-
ване, определена със заповед на кмета на община Казанлък, 
в зависимост от вида и обема на съда:

- контейнер 4 куб.м. - 6 500 лв.;
- контейнер 1,1 куб. м. /тип „Бобър”/ -  3 400 лв.;
- еднофамилна кофа 0,08 куб. м. -  780 лв.,
като цената включва цена на услугите сметосъбиране и 

сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръже-
ния на битови отпадъци;

По чл. 18, ал. 8 от Наредба № 26                                                                    
   - 0,96  на хиляда върху по-високата между отчетната стой-

ност и данъчната оценка, съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ 
на нежилищните имоти на предприятията, за третата услуга 

– поддържане чистотата на местата за обществено ползване- 
за предприятия и физически лица в гр. Казанлък

-   1,44  на хиляда върху по-високата между отчетната стой-
ност и данъчната оценка, съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ 
на нежилищните имоти на предприятията, за третата услуга – 
поддържане чистотата на местата за обществено ползване- за 
предприятия и физически лица в останалите населените места 
в Община Казанлък

Разпределението по видове услуги е както следва, съгласно 
чл. 62 от ЗМДТ чл.18, ал.10 от Наредба 26 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на oбщина Казанлък:

За гр. Казанлък – 4,00 на хиляда върху данъчните оценки на 
имотите, който по видове услуги се разпределя както следва:

- 1,28 на хиляда – за сметосъбиране и сметоизвозване на би-
тови отпадъци;

- 1,76 на хиляда – за обезвреждане в депа или други съоръже-
ния за битови отпадъци;

- 0,96 на хиляда – за поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване.;

За другите населени места в община Казанлък – гр. Крън, 
гр. Шипка, с. Бузовград, с. Горно Изворово, с. Голямо Дряново, 
с. Горно Черковище, с. Долно Изворово, с. Дунавци, с. Енина, 
с. Копринка, с. Кънчево, с. Овощник, с. Розово, с. Ръжена, с. 
Средногорово, с. Хаджидимитрово, с. Черганово, с. Шейново, 
с. Ясеново – 6,00 на хиляда върху данъчните оценки, който по 
видове услуги се разпределя както следва:

- 1,92 на хиляда – за сметосъбиране и сметоизвозване на би-
тови отпадъци;

- 2,64 на хиляда – за обезвреждане в депа или други съоръже-
ния за битови отпадъци;

- 1,44 на хиляда – за поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване.

РЕШЕНИЕ №10 ОС_20/13.11.2019 г.
1. Приема Годишна програма за управление  и разпореждане 

с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2020 
г., с Приложения №№ 1, 2 ,3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 
15, неразделна част от нея.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши 
всички последващи действия за изпълнение на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост на община Казанлък за периода 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ №11 ОС_68/28.11.2019 г.
1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства пред 

Проект „Красива България“ с проектно предложение за пре-
устройство и реконструкция на сградата на ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, с. Розово в Детска академия за развитие на та-
ланти.

2. Максималната обща стойност на бюджета на проектното 
предложение по т. 1 да бъде до 228 723,40 лв. с ДДС (в т.ч. до 
215 000,00 лв. с ДДС или 94% - за СМР/СРР; и до 13 723,40 лв. с 
ДДС или 6% - за организация, оперативно управление и кон-
трол от страна на ПКБ).

3. В бюджета на Община Казанлък за 2020 г. да се предвидят 
разходи за:

3.1. Съфинансиране на проекта по т. 1 в размер на 70,01 % 
от стойността на проекта, равняващи се на до 160 129,25 лв. 
с ДДС.

3.2. Осъществяване на авторски и строителен надзор, гео-
дезическо заснемане, въвеждане в експлоатация, договори с 
експлоатационните дружества в общ размер на 10 950,00 лв. 
с ДДС.

4. Общинската сграда, обект на настоящото решение, да се 
поддържа и ползва по предназначение за срок от минимум 5 
(пет) години след приключване на проекта.

РЕШЕНИЕ №12 ОС_47/25.11.2019 г.
Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства за финан-

сиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Реги-
они в растеж“ с проектно предложение „Интегриран градски  

от стр. 2

Към стр. 4

Проектобюджет 2020 на 
Община Казанлък изпъл-
нява заявения от Кмета 
Галина Стоянова приори-
тет за по-социална поли-
тика към децата и млади-
те хора, като подобрява и 
разширява грижите и към 
жителите на общината в 
затруднено положение. 

Това стана ясно по вре-
ме на провелото се /в петък 
27.12.2019г./ в Зала №6 на Об-
щината обществено обсъж-
дане на проект за бюджет и 
инвестиционна програма на 
Община Казанлък за 2020 г. 
„Почти половин милион лева 
са заложени за трите социал-
ни мерки към младите семей-
ства.“, посочи Галина Стояно-
ва. „Увеличени са средствата 
за пенсионерските клубове, 
еднократната помощ за соци-
ално слаби, 10% е заложеното 
увеличение за служителите 
във всички общински звена, 
за медицинските сестри сме 
предвидили 13-14% увеличе-
ние единствено, за да достиг-
нат заплатите им заложеното 
в рамковото споразумение, 
имаме предложение за уве-
личение и в Спортния кален-
дар.“, обяви Кметът на Казан-
лък.

Удвоени са предвидените 
средства за децата и младите 
в община Казанлък. В про-
екта за бюджет са заложени 
3-те социални предложения 
на Кмета за едногодишна 
финансова помощ за всяко 
новородено дете в община 
Казанлък под формата на 
ваучер на стойност 500лв. 
за памперси и храна през 
първата година, едва 0,50лв. 
стойност на купона за хра-
ноден на децата от 10-ме-
сечна до 3-годишна възраст в 
Детска млечна кухня и с 50% 
увеличена стойност на един 
храноден на децата в детски-

те ясли и градини за сметка 
на Общинския бюджет, за 
да се хранят децата от 3 до 7 
години още по-качествено и 
здравословно.

След обновяването на об-
разователната инфраструкту-
ра проектобюджетът за 2020 
предвижда продължаване 
на общинските политики за 
подобряване на инфраструк-
турата в детските градини, 
облагородяване на дворните 
пространства. Сред най-го-
лемите заложени проекти са 
145 000 лв., предвидени за ре-
конструкция на ДГ №17 „Сла-
вейче“, Етап 2 с ремонт на 
покрив, подмяна на дограма 
и полагане на външна топло-
изолация, включени са дей-
ности по облагородяване на 
дворното пространство на ДГ 
№8 „Васил Левски“  и ДГ №18 
„Пчелица“. Ще се работи и по 
обновяване на оборудването 
и уредите за игра на децата.

За газификация на два от 
Центровете за настаняване 
от семеен тип са заделени 71 
000лв. Продължава и работа-
та по изграждането и газифи-
цирането на единствения за 
Югоизточна България Дневен 
център за подкрепа на хора с 
деменция и техните близки, 
за което от общинския бю-
джет са планирани 41 000лв.

През 2020г., след извърше-
ния вътрешен ремонт на би-
вшата Здравна служба в село 
Дунавци, предстои цялостен 
външен ремонт на сградата 
за нуждите на Защитено жи-
лище за младежи с уврежда-
ния „Оптима“, което сега се 
помещава в село Овощник. За 
целта в бюджета са предвиде-
ни 64 000 лв.

За възрастни хора в нужда 
предстои Домашен социален 
патронаж през февруари да 
предложи мобилни инте-
грирани здравно – социални 
услуги по домовете. Ще бъде 

извършен ремонт на офиса 
на услугата, който се намира 
в сградата на Домашен со-
циален патронаж на ул.“Отец 
Паисий Хилендарски“№3 в 
град Казанлък.

За ремонта на сградата на 
най-голямото здравно заве-
дение за извънболнична по-
мощ – ДКЦ „Поликлиника Ка-
занлък“ЕООД са предвидени 
151 000лв. съфинансиране от 
общинския бюджет, при одо-
брен проект от Националния 
доверителен екофонд в раз-
мер на 757 000лв.

Предлаганата инвести-
ционна програма е в общ раз-
мер 4 060 000лв, извън пре-
ходните обекти. Преходни са:  
ремонт на надлез „Катекс“, 
финансиран със средства от 
Правителството 1 200 000лв. 
и АПИ 1 238 000лв, мини-
мално, 79 000лв. съфинанси-
ране от общинския бюджет. 
Изграждането на трети етап, 
приключване, водопровода в 
квартал „Изток“, като част от 
най-значимите планирани 
дейности по Северния обход 
на града с цялостен ремонт 
и изграждане на тротоари по 
улиците „Олимпиада“ и „То-

лиати“ в ж.к.“Изток“ за 580 
000лв.  За асфалтиране в град 
Казанлък и населените места 
са заложени общо 2 430 000лв. 
Други 700 000лв. се разпреде-
лят според брой население 
за инфраструктурни обекти, 
посочени от кметовете по 
места.

През следващата година 
предстои Община Казан-
лък да погаси и последните 
вноски в общ размер на 733 
333лв. по огромното кредит-
но задължение, което изпла-
ща 8 години за т.нар.“Дупка“, 
терен на бившата Инфекци-
озна болница, изтеглено през 
2014 година в размер на 4 ми-
лиона лева.

От 58,6  млн. лв., с които е 
разполагала Община Казан-
лък през 2019-а година, за 
2020-а средствата са с 4 438 
770 лв. повече или Бюджет 
2020, в размер на 63 057 728 
лв. ( без преходния остатък от 
2019 ) ще бъде най-големият 
бюджет на Община Казанлък.

Разглеждането на проекто-
бюджета на първо четене от 
Общински съвет – Казанлък 
предстои в края на месец яну-
ари, 2020 година.

С ФОКУС КЪМ 
ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ
БЮДЖЕТ 2020 - НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ЗА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Неговият ресор ще 
включва здравеопазва-
не, социални дейности и 
спорт.

Новият заместник-кмет 
в Община Казанлък Ахмед 
Мехмед бе приветстван днес 
на оперативка на Кмета Га-
лина Стоянова. Тя пожела на 
новия колега да направи по-
пряк контакта с ресорите, за 
които ще отговаря и успеш-
ни резултати. Неговият ре-
сор като заместник-кмет ще 
включва здравеопазване, 
социални дейности и спорт.

Новият ресор ще включва 
и организация и контрол 
върху здравните търгов-
ски дружества МБАЛ „Д-р 
Христо Стамболски“ и ДКЦ 
„Поликлиника“ – Казанлък, 
училищното и детското 
здравеопазване, социални-
те дейности в домовете за 
стари хора, ЦНСТ и защи-

АХМЕД МЕХМЕД Е НОВИЯТ 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО 
ХУМАНИТАРНИ ПОЛИТИКИ

тените жилища, социалните 
услуги и програми за лични 
помощи и спортните клубове. 
Промените се налагат пред-
вид приетите и вече влезли 
в сила нови закони в сферата 
на социалната политика на 
държавата и произтичащите 
от тях нови ангажименти на 
общините.

За успех Ахмед Мехмед по-
лучи от Кмета на Казанлък 
значка – символ на града и 
си пожела да е част от още 
по-успешен мандат на Кмета 
Галина Стоянова. Новият за-
местник-кмет е познат сред 
обществеността като профе-
сионалист с опит в частния и 
публичния сектор, два ман-
дата общински съветник в 
Общински съвет – Казанлък.

Въпреки новите отговор-
ности, числеността на Об-
щинска администрация в Ка-
занлък от 145 щатни бройки 
се запазва.

Три финансови облек-
чения за младите семей-
ства предлага да бъдат 
включени в бюджета на 
Община Казанлък за 2020 
година кметът Галина 
Стоянова. Тези предло-
жения са част от нейната 
визия за по-социална по-
литика в общината

Едно от предложенията 
е едногодишна финансова 
помощ за всяко новороде-
но дете в община Казанлък 
с постоянен адрес, чиито 
родители се осигуряват и не 
получават социални помо-
щи, под формата на ваучер, 
на стойността на необходи-
мото количество памперси 
за отглеждането на новоро-
деното през първата година.

Намаляване с 50% на ку-
пона за храноден на децата 

от 0-месечна до 3-годиш-
на възраст в Детска млечна 
кухня, който сега е 1 лев до 
символичните 0,50 лв., това е 
второто предложение на кме-
та Стоянова.

Третото предложение е 
свързано с увеличаване с 50% 
на стойността на един храно-
ден на децата в детските ясли 
и детските градини за сметка 
на Общинския бюджет, за да 
се хранят децата от 3 до 7 го-
дини с още по-качествените 
продукти за тяхното здраве.

С предложените от кмета 
Галина Стоянова мерки за 
облекчения на младите се-
мейства се цели задържане 
на младите хора в училище 
до получаване на средно об-
разование, задържане на об-
разовани семейства на тери-
торията на общината, както 
и привличане на нови такива.

И ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ
СЕМЕЙСТВА ЩЕ БЪДАТ
ПОДКРЕПЕНИ ОТ ОБЩИНАТА
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Р е ш е н и я  н а  О б щ и н с к и  С ъ в е т
 транспорт - Етап 2“ на обща стойност до 1 606 994,05 
лв., от които до 1 047 925,93 лв. са безвъзмездна финансова 
помощ.

Дава съгласие за поемане на ангажимент и задължава 
Община Казанлък да осигури необходимия ресурс в раз-
мер до 559 068,12 лв. за изпълнение на проект „Интегриран 
градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“ по Процеду-
ра за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани пла-
нове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 
1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оператив-
на програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г.

Община Казанлък да осигури устойчивост на резултатите 
от изпълнението на проекта за период не по-малък от 5 годи-
ни след крайното плащане към бенефициента.

Видът и предназначението на закупените /изградените/ 
реконструираните по проекта инфраструктура, машини, съ-
оръжения, транспортни средства, нематериални активи и др. 
да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 
крайното плащане към бенефициента.

РЕШЕНИЕ №13 ОС_84/02.12.2019 г.
Дава съгласие Исторически музей „Искра“ – град Казанлък 

да кандидатства по Първа Покана за набиране на проектни 
предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и 
култура“ по Програма РА14 „Културно предприемачество, 
наследство и сътрудничество“ към Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. с 
проектно предложение на стойност до 200 000 евро.

Дава съгласие Община Казанлък да е партньор на Истори-
чески музей „Искра“ в проекта по точка 1.

Одобрява съдържанието на Партньорско споразумение 
(Приложение № 13, Версия 2/26.06.2019 година), нераздел-
на част от решението, за проекта по т.1 между Исторически 
музей „Искра“ – град Казанлък и Община Казанлък. Упъл-
номощава Директора на Исторически музей „Искра“ – град 
Казанлък и Кмета на Община Казанлък да го подпишат след 
одобряване на проектното предложение.

Задължава Исторически музей „Искра“ – град Казанлък 
да осигури устойчивост на резултатите от изпълнението на 
проекта, в случай че той получи финансиране, за период не 
по-малък от 5 години, след одобрение на финалния отчет на 
Проекта.

РЕШЕНИЕ №14 ОС_91/04.12.2019 г.
1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с про-

ектно предложение „Изграждане на социални жилища“ по про-
цедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрира-
ни планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, в 
рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано град-
ско развитие“, Инвестиционен приоритет 4: „Инвестиране в 
здравна и социална инфраструктура“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.

2. Дава съгласие изграждането на Обекти „Социални жилища“ 
да бъде извършено върху следните общински имоти в зоните 
за въздействие от ИПГВ на гр. Казанлък 2014 - 2020, а именно:

Зона за въздействие А с преобладаващ социален характер, в 
следните имоти:

- ПИ с идентификатор 35167.505.6 по КККР на гр. Казанлък, 
представляващ УПИ VII-6, кв. 384,  ул. „Петьо Ганин“ № 2.

- ПИ с идентификатор 35167.505.18 по КККР на гр. Казанлък, 
представляващ УПИ VII-18, кв. 385,  ул. „Петьо Ганин“ № 5.

- ПИ с идентификатор 35167.505.19 по КККР на град Казанлък, 
представляващ УПИ III-19, кв. 385, ул. „Петьо Ганин“ № 7.

Зона за въздействие В с потенциал за икономическо разви-
тие, в следните имоти:

- ПИ с идентификатор 35167.504.8 по КККР на град Казанлък, 
представляващ УПИ XXII-8, кв. 309, ул. „Козлодуй“ № 10.

3. Дава съгласие Община Казанлък да поеме ангажимент да 
не променя предназначението на обектите по т. 2 и да не за-
крива социалната институция за период не по-малък от 5 (пет) 
години, считано от датата на извършване на верификация на 
искането за окончателно плащане по проекта, финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към бе-
нефициента - Община Казанлък. 

4. Дава съгласие Община Казанлък да поеме ангажимент да 
осигури устойчивост на резултатите от изпълнението на про-
екта , за период не по-малък от 5 (пет) години, считано от дата-
та на извършване на верификация на искането за окончателно 
плащане по проекта, финансиран от Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. към бенефициента - Община 
Казанлък. 

РЕШЕНИЕ №15 ОС_89/04.12.2019 г.
1. Приема Стратегия за управление и разпореждане с об-

щинска собственост на община Казанлък за периода 2019 – 
2023 год.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши 
всички последващи действия за изпълнение на Стратегия за 
управление и разпореждане с общинска собственост на общи-
на Казанлък за периода 2019 – 2023 год.

РЕШЕНИЕ №16 ОС_109/09.12.2019 г.
1. Задължава кмета на община Казанлък да внесе доклад за 

промяна на Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък в чл. 
22, ал. 4, т. 6 за намаляване на стойността на един купон за хра-
ноден на дете от 10-месечна възраст до 3-годишна възраст от 
1,00 лв. на 0,50 лв.

2. Задължава кмета на община Казанлък да предвиди увеличе-
ние в проектобюджет 2020 на ОПКМДМК в Параграф 1011 за за-
купуване на хранителни продукти, отговарящи на изискванията 
на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на 
децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, в кон-
кретни финансови изражения.

3. Задължава кмета на община Казанлък да предложи в проек-
тобюджет 2020 г. необходимия за една година финансов ресурс 
за отпускане на финансова помощ под формата на ваучери за 
закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни. Да 
се сформира комисия, в която да бъдат включени общински съ-
ветници от всяка група по 1 представител, която да изготви Про-
цедура за реда и условията за отпускане на финансова помощ 
под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна 
употреба, необходими за първата година на новородено дете на 
територията на община Казанлък.

от стр. 3

Седемстотин години 
преди този ден, просветен 
от Духа Светаго, пророк  
Исаия  пише: „ Ето Деви-
цата ще зачене и ще роди 
Син, и ще Му нарекат име-
то Емануил, което значи : 
„с нас е Бог“ /Ис.7:14/.

Чудото, което никога не се е 
случвало - Девица без мъж да 
зачене, будещо недоумение, 
неверие, хладен присмех в 
дебрите на гордостта на чо-
вешкия ум, се сбъдва. Деви-
цата с благодатта на Светия 
Дух  ражда Син. Словото Бо-
жие приема човешка плът, за 
да проправи пъртина в греха,  
през която да минат следва-
щите Го. Той идва не с фан-
фари и величие, не като Тво-
рец и Господар на видимо и 
невидимо, а тихо и смирено. 
Няма на  земята по-смирено 
създание от   пеленаче, безпо-
мощно и зависимо за всичко 
от своите родители. Всемогъ-
щият Бог идва  именно като 
пеленаче в тъмна, студена, 
пригодена само за  нуждите 
на безсловесни животни пе-
щера.  „ И роди  своя Син пър-
венец, пови Го и Го положи в 
ясли, защото нямаше за тях 
място в странноприемница-
та.“ /Лк.2.:/, описва великото 
събитие, в присъщия си стил, 
картинно и с малко думи, све-
ти евангелист Лука.

Протойерей  Александър 
Шмеман пише, че най-по-
разяващото откровение на 
рождественската тайна се 
крие в тези думи: "Младе-
нецът,Отрокът и Бог". Този 
паралел е наистина значим. 
Бог идва при нас, отдава ни се 
безусловно, воден единстве-
но от любовта. Нашият Съз-
дател влиза в плът, знаейки   
за страданията, присмеха и 
обидите,  ужасната и мъчи-
телна  смърт, предателството 
от най- близкото му обкръ-
жение, които Му предстоят . 
Има и още,  Спасителят при-
ема да  претърпи  всички тези 
мъчителни дни и години  в 
земния си живот с ясното съз-
нание, че  Неговите  чеда, ние 
хората,  в свободната си воля 
можем да не тръгнем по жи-
вителните му стъпки. Бог по-
ема този риск въпреки наша-
та себичност и егоцентризъм, 
отново заради безпримерна-
та си любов.

Частица от тази любов но-
сим най-вече  през детството 
си, защото току- що Бог ни е 
извикал от небитието и още 
помним дъха на Създате-
ля си. После грехът, скрит в 
капана на времето,  отнема 
този спомен. Христос  ни каз-
ва: „Бъдете като деца“/Мат 

18:3/, за да ни предпази от 
нас самите. По-скоро от гор-
достта, която ни отделя от 
Него и хората, от злобата на 
делника и недуховността на 
времето, стиснали в  тежка-
та си длан  душите ни.

Посланието на днеш-
ния прекрасен празник е  
да видим сърцата си. Ако 
го сторим, със сигурност 
ще намерим в тях и бол-
ка, и несбъднати надежди, 
и много предателства от  
близки, но пък там се крие 
и детството ни. Сърцето  го 
помни както нищо друго в 
живота ни.

Нека Рождество Христово 
да е празникът,  който да ни 
отведе по прашните пътеки 
на родните домове и  при 
нашите родители, които ви-
наги ни очакват, независи-
мо дали са те на земята, или 
на небето. Да почувстваме 
дланите им, за да осъзнаем 
колко сме малки, и тогава, 
и особено сега. И в тая мал-
кост  да се смирим пред тях 
и Бога, който също чака да 
ни прегърне, за да изтрие 
греховността ни. Да Му се 
отдадем, както Той се отда-
де на нас.

Сам Божият син, ражда-
нето на Когото  прославяме 
и празнуваме днес, тихо ни 
зове  с думите: „Ако някой 
Ме люби, ще спази словото 
Ми“/Йоан 14:23/.  Любовта  
присъства в делничната ни 
вяра само чрез дела. Трудът 
за добро ни приобщава с Бо-
жията благост. Това ни уве-
щават да правим и явилото 
се  пред пастирите много-
бройно  ангелско войнство 
в Рождественската  нощ със 
своето славословие: „слава 
във висините Богу, и на зе-
мята мир, между човеците 
благоволение“/ Лука2:14/.               

Колко прекрасни думи 
и как чрез тях  радостта от  
Рождество Христово  при-
съства в душите ни и ще 
бъде там не само днес, но 
и в дните ни напред. Нека 
песента на ангелите никога 
да не замлъква  и  празникът 
да носи благословение на 
всички, както  и вяра в Него, 
защото Христос царува во 
веки! /Откр.11:15/!АМИН!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО!

 
С преизпълнено от Рож-

дественска радост сърце,
Ваш во  Христе молит-

ствувател,

+ СТАРОЗАГОРСКИ
 МИТРОПОЛИТ

ЗА СМИРЕНИЕ
И ДОБРОТА
НИ ПРИЗОВА И
БЛАГОДЕНСТВИЕ
НИ ПОЖЕЛА

от стр. 1

ПОДСТРИГАХА
8-ГОДИШЕН 
ЗА ИПОДЯКОН

По време на богоявлен-
ската служба на Негово 
Високопреосвещенство 
Старозагорският митро-
полит Киприан 8-годиш-
ният Георги Николов, 
второкласник в VI ОУ 
„Св. Никола“ (Ст. Загора), 
бе подстриган за иподя-
кон. 

Решението за това бе 
взето на Рождественския 
прием в Старозагорската 
митрополия. Тогава Гого 
изненада дядо Киприан с 
негов портрет. За първи 
път най-малкият иподякон 
в епархията се среща с ар-
хиерея преди три години. 
Освен църковните служби, 
той посещава и спектакли-
те, дирижирани от него. 
„Да придобиеш по-голяма 
степен и по никакъв начин 
да не засрамиш твоето из-
биране за четец и певец. 
С целомъдрост, святост и 
праведност, да омилости-
виш човеколюбеца Бога и 
да се удостоиш с по-голя-
мо служение.“, каза на Гого 
след подстригването мит-
рополитът. Детето ще бъде 
помощник на владиката в 
църковните служения, но 
преди всичко негов добър 
приятел.

ЕДИН ВЛАДИКА ПРИПОЗНА 
КАЗАНЛЪК И ДОЛИНАТА ЗА 
БЛАГОДЕНСТВИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ

ДА СЕ СМИРИМ В МАЛКОСТТА СИ

Златоустова Света ли-
тургия отслужи Негово Ви-
сокопреосвещенство мит-
рополит Киприан

В най-големия православен 
храм в Казанлък и единстве-
ния в Старозагорска епархия, 
носещ името на Кръстителя,  
храм “Свети Йоан Предтеча”,  
днес Негово Високопреос-
вещенство Старозагорският 
митрополит Киприан отслу-
жи едночасова Света Златоу-
стова литургия.

Той беше в съслужие с ка-
занлъшки свещеници, сред 
които беше и отец Петко Мо-
тев, който е негов духовен 
учител и баща отще от годи-
ните, в които владиката уче-
ше в Казанлък и пееше в хра-
ма "Успение Св. Богородично"

Във втория ден на Рож-
дество Христово /Събор 
на Пресвета Богородица/, 
Негово Високопреосве-
щенство Старозагорски-
ят митрополит Киприан 
и свещенослужители от 
епархията отслужиха Ут-
реня и св. Златоустова ли-
тургия в храм „Рождество 
Христово“ – Шипченски 
манастир – гр. Шипка. 

В края на службата влади-
ката се обърна към миряните 
с послание, „празникът да ни 
отведе по прашните пътеки 
на родните домове и при на-
шите родители, които винаги 
ни очакват, независимо дали 
са те на земята, или на небе-
то. Да почувстваме дланите 
им, за да осъзнаем колко сме 
малки, и тогава, и особено 
сега. И в тая малкост да се 
смирим пред тях и Бога, кой-
то също чака да ни прегърне, 
за да изтрие греховността ни. 
Да Му се отдадем, както Той 
се отдаде на нас.“

ТОВА ПРИЗОВА ДЯДО КИПРИАН В МАНАСТИРА ШИПКА

Към стр. 11



БУДИТЕЛИТЕ
Те, които запазиха Казанлъшкия Дух

Един 
въпрос
и много
ненамерени
отговори

КАЗАНЛЪК 
СТАВА КУЛТУРЕН 
И ОБРАЗОВАТЕЛЕН

ЦЕНТЪР В ОСВОБОДЕНА 
БЪЛГАРИЯ

Когато фактите и 

архивите говорят

През 2019 г. част от усилията на екипа на библиотека „Искра“ 
в Казанлък бяха насочени към различни тематични изследвания. 
Две от тях са свързани с това, какво са чели казанлъчани в края 
на 19 и началото на 20 век и какво е характерно за сп. „Младина“, 
което претендира да е първото или ако не, второто, следосвобож-
денско издание за деца, което се разпространява в цяла България.

За значението на издател-
ската дейност в Казанлък и в 
частност на списание „Мла-
дина“ и влиянието на тези 
процеси върху живота на 
казанлъчани разговаря Сла-
вяна Гайдарова с директора 
на библиотека „Искра“ Анна 
Кожухарова.

Госпожо Кожухарова, 
наред с една от 

основните си дейности – 
да обслужва читателите 

си, екипът на библиотека 
„Искра“ съсредоточи 

вниманието си и върху 
интересни изследвания. 
Едно от тях е свързано 
с това, какво са чели 

казанлъчани в края на 
19 и началото на 20 век, 
какво представлява то?
Какво са чели казанлъчани 

в края на 19 и началото на 
20 век е изследване на еки-
па на Библиотека „ Искра”, 
направено на базата на из-
ключително богатия фонд 
„ Краезнание”на културния 
институт в категорията „ Ред-
ки и ценни”. Казанлък има 
много благоприятна съдба по 
отношение на книгоиздава-
нето и разпространението на 

книгата изобщо. В края на 19 
и началото на 20 век в града 
са сформирани цели литера-
турни движения, издавани са 
много периодика, преводни 
и оригинални произведения 
на български автори. Успя-
вали са да вкарат интереса 
на Казанлък в определени 
литературни жанрове, изда-
вайки отделни библиотеки, 
като например, за деца и 
юноши „ Евтина библиотека“, 
разпространявана в много 
добър тираж. В нея са изда-
вани книги като „ Храбрият 
оловен войник“. Издателство 
„ Казанлъшка долина“ в Со-
фия е разпространявало биб-
лиотеката. То е създадено от 
казанлъчанин и затова ние го 
считаме за наша книгоизда-
телска дейност, още повече, 
че продукцията на издател-
ството приоритетно се е раз-
пространявала в Казанлък.

Интересни от този период 
са преводните книги. За пър-
ви път в Казанлък разбират 
за съществуването на такива 
световни класици като Гьоте 
и Виктор Юго, и руските кла-
сици. В процеса на превод се 
включват и местни превода-
чи – основно преподаватели в 

Педагогическото училище. В 
книгоиздаването се включва 
местното популярно просвет-
но дружество „ Отец Паисий“, 
изцяло изградено от учители 
от Казанлъшкото педагогиче-
ско училище.

Кои са личностите 
от този период, 

които са свързани 
със създаването 
и издаването на 

литература? С какво още 
се характеризира този 

процес?
В областта на литературно-

то творчество по това време 
започват да се изявяват и об-
ществени творци като Иван 
Енчев – Видю, който е известен 
повече в качеството си на из-
куствовед и краевед, но пише 
и редица литературни творби. 
Интересно е и творчеството на 
Александър Едрев – Вердела, 
който също е свързан с издава-
нето и разпространението на 
периодиката и отделни кни-
жни творби.

В края на XIX и началото на 
XX век в Казанлък за първи 
път започват да се публикуват 
музикални творби. Издава се 
сборникът „ Славееви гори“ 

под ръководството и с участи-
ето на композитора Емануил 
Манолов. Тези издания са съ-
четание на художествена лите-
ратура и музика. По този начин 
се създават сборници, чието 
начало е поставено в Казанлък 
и се ползват в цяла България в 
училищата като българска ху-
дожествена литература и като 
музикална просвета и образо-
вание. В града са съществували 
книжарница – издателство „ 
Наука“, издателство и печат-
ница „ Надежда“, една от най – 
големите в България по онова 
време с клонове в страната – 
книжарница „ Гутенберг“.

В края на XIX и началото на 
XX век в града се създава спи-
сание „ Кула“, което съдържа 
изключително авангардна, съ-
временна тогава литература, 
която почти няма аналог като 
публикация в литературния 
процес. В Казанлък започват 
да излизат списанието „ Родна 
реч“ и издание на Казанлъш-
кото педагогическо училище, 
което също се ползва от цяла-
та страна. Именно в Казанлък 
Емануил Манолов написва 
първата българска опера – „ 
Сиромахкиня”.

Търсят се иманяри

КЪТАМЕ 
НАЦИОНАЛНО 
СЪКРОВИЩЕ В 
ЦЕНТЪРА НА ГРАДА

Стоян-Стайновата къща е номинирана в категория-
та Нормалност на годината (за добра реконструкция и 
реставрация) на наградите на WhATA Awards. Годиш-
ните призове са за успехите и провалите в българската 
архитектура. Връчват се от 2010 година. Номинациите 
и наградите на журито се определят от WhATA – плат-
форма за архитектурна критика и публицистика. На-
градите на публиката се избират с онлайн гласуване,а 
крайния срок е 31 януари 2020 година. Към стр. 7

Към стр. 8 Към стр. 6

Какво мисли един професор

"ВЪХ УБИ МА"
Гледам една от големите 

телевизии показва Коледно 
предаване: весела нова ко-
ледна песен в характерен 
за един оригинален артист 
и групата му стил - очак-
вано и неподозрително 
професионално - добре; 
нескопосана подигравка 
с един от българските ди-
алекти, но не западните, 
които владеят софийските 
телевизии, - изнервящо 
недобре; двама добри му-
зиканти в дует (Графа и 
Белослава) - много добре; 
ама една иначе добра певи-
ца, турена в подпури (а все 
едно в потури), започващи 
с "Излел е Дельо хайдутин" 
с Русенската филхармо-
ния - е, не е, ама никак не 
е добре. Язък, че са разка-
рали добрите музиканти от 
Русе чак до София за сним-
ките, защото всичко и без 
друго е плейбек, нищо че 
всички пеят и свирят и в 
момента. Знам, че съм ди-
нозавър, знам, че това след 
10 години може и традиция 
да стане, макар че едва ли 
ще се дадем толкова скоро.

Сопрете се, бре! Не може 
всяка хрумка на подпийна-
ло или друсано денди, по-
казана в национален ефир, 
да се приеме и хареса като 
нова българска мода, само 
защото и вие, като полити-
ците, сте разбрали, че този 
добър и доверчив народ 
вярва на телевизора като 
на класната си в 5 клас. 
Със същата сила това ми 
спонтанно размишление 
се отнася за "200 годишна-
та калоферска традиция", 
дето утре ще ни я навират 
от сутрин до вечер в очи-
те... (ако Ботев беше въз-
пял това мъжко хоро, дали 
щяха да се сетят и за него 
на Богоявление)...

Не обвинявам никого 
конкретно, защото за някои 
от изброените професиона-
листи това може да е било 
просто експеримент, те, за-
валиите, потънали в софий-
ската мъгла и погълнати от 
неистовия си стремеж да са 
най-"успешни" още утре, а не 
вдругиден, не си дават смет-
ка какви последствия може 
да има това им "освободено" 
творчество. То налива вода в 
мелницата, работеща за отро-
дяването на българите, а то е 
цел политическа, дори геопо-
литическа, нямаща непре-
менно връзка със залитания-
та на музиканти и артисти, а 
мерзко обслужвана от старите 
и новите платени статисти, 
повтарящи срещу високо за-
плащане като суфльори ман-
трите, които им подават висо-
копоставените им диригенти. 
Много е стар и здрав коренът 
на Българското и желаното от 
мнозина отродяване няма да 
се случи, но за това не трябва 
да разчитаме само на надеж-
дата, че Бог е българин. Не е 
срамно и демоде да изпееш 
хубава песен, да разкажеш 
виц или история, в която има 
смисъл или буди размисъл, 
или която е смешна, по обик-
новен, непринуден начин, 
а не непременно скандал-
но-различен, "иновативен", 
т.е. никакъв. Освен ако не си 
потънал толкова в мъглата, че 
отдавна не те интересува бъл-
гарин ли си или само използ-
ваш Българското!

Ще доде да рече, че Добри 
Войников още е актуален и 
някои у нас, а те май не са 
малко, твърде криво разбират 
"циливилизацията". Щом е 
тъй, да не се сърдят, че и сега 
мнозина харесват анти-мод-
ния, но модерен и днес фи-
нал: "Виж едно маце! - Муш! 
- Въх, уби ма!" 

Професорът, който не можа да стане 
музикант, и навярно Музиката загуби, но 
пък спечели Историята

160 години от рождението муЕлектрифицирани сме над век

„Осиновителите“ на паметника и гроба на компози-
тора Емануил Манолов в парк „Тюлбето“ клуб „Орлица“ 
към ТД „Орлово гнездо“ излязоха с предложение да се 
изработи и постави информационна табела на място-
то в парка по повод 160 години от рождението на ком-
позитора. Годишнината се навърши на 7 януари 2020 
година.

Информационната табела бе поставена и открита по 
време на тържеството по повод годишнината  на Ема-
нуил Манолов на 7 януари 2020 г. пред паметника на 
композитора.

И ТРЪГНА ОТ КАЗАНЛЪК 
ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ОПЕРА

Към стр. 7

Към стр. 6
Преди 106 години в Града на розите 

е пуснато електрическо осветление.

106 ГОДИНИ СВЕТЛИНА 
ОТ ВЕЦ „ЕНИНА“



Брой 16 Петък, 10 януари 2020 г.

10 януари/петък/
Концерт по повод 160г. от рождението на Емануил Манолов, организи-

ран от НЧ „Искра-1860” – Казанлък, 17:30 часа ЛХМ „Чудомир”

11 януари/събота/
Цигулков концерт на Александър Тянов, 11:00 часа ЛХМ „Чудомир”

28 януари/вторник/
Творческа среща с проф. Михаил Неделчев, 17:30 часа ЛХМ „Чудомир”

Просветна

Едно от изследванията 
е съсредоточено върху 
списание „Младина“ 

и по-конкретно върху 
духът на Рождество 

Христово на страниците 
на детското списание?
С претенциите да е първо, 

именно в Казанлък започва 
да излиза детското списание 
„ Младина“ – първото или 
ако не, второто следосвобож-
денско издание, което също 
се разпространява в цялата 
страна. Списанието е с много 
интересни текстове и четива, 
които се ползват на абона-
ментен принцип от българ-
ските училища. Що се касае 
до духът на Рождество в това 
списание, това изследване 
цели да бъдат припомнени 
славни страници от култур-
ния живот на Казанлък, както 
и да бъде показано богатство-
то на библиотечните фондове 
на казанлъшката библиотека.

Акцентът в случая е поста-
вен върху детски молитви, 
приказки, песни, разкази, 
стихотворения и илюстра-
ции, с които са израстнали 
нашите предци в края на 19 
век и началото на 20 век.

Казанлък в края на 19 век се 
очертава като културен и об-
разователен център в следос-
вобожденска България. Един 
от белезите на този възход е 
бурният издателски подем, 
в повечето случаи свързан с 
Ученолюбива дружина „Ис-
кра“ и Казанлъшкото педаго-
гическо училище.

Издават се множество 
преводни творби, съставят 
се подходящи сборници от 
художествени и поучителни 
четива. Списват се вестници 
и списания. През 1891 година 
започва да излиза и списание 
„Младина“. По някои сведе-
ния това е първото детско 
списание у нас след Освобож-
дението.

Чия е идеята за 
създаването на това 

списание и кои автори са 
публикували в него?

Идеята за издаването му се 
поражда у образцовите учи-
тели от Казанлъшкото педа-
гогическо училище Димитър 
Игнатов, Димитър Андреев, 
Димитър Абаджиев и Стефан 
Киров още през 1890 г. Насър-
чава ги директорът на учи-
лището д-р Кръстю Кръстев. 
Списанието си поставя за цел 
да подбуди желание на мла-
дежите за четене на добри и 
полезни книги и да ги подка-
ни към труд.

За сътрудници на издание-
то, освен учредителите, са 
привлечени и други учители, 

поети и писатели: Цани Ган-
чев, Цанко Церковски, Чичо 
Стоян, Йордан Ступел, Дора 
Габе, Екатерина Манчева и 
др. Сътрудничат с рисунки 
и ребуси Александър Божи-
нов, Иван Енчев-Видю и др. 
Тук за първи път публикува 
и своите песни композито-
рът Емануил Манолов.
Какво е публикувано по 
страниците на списание 

„Младина“?
Наред с народни приказ-

ки, песни, басни, малки раз-
казчета за случки от живота 
на децата и животните с поу-
чителен характер, списание-
то дава популярни научни 
знания по география, астро-
номия, зоология, ботаника, 
история и други. Отделено е 
и място за физически опити, 
гатанки, задачи, игри с обяс-
нителни текстове и рисунки. 
В раздела „Разни“ се помест-
ват научни факти, инте-
ресни сведения, здравни и 
полезни съвети. Изданието 
е богато илюстрирано. Кли-
шетата на разнообразните 
цветни илюстрации се из-
работват в Германия. Малко 
известен факт е, че списание 
„Младина“ съдържа и пър-
вите български комикси.

Списание „Младина” се 
издава през цялото време 
от казанлъшкото Научно 
дружество „Отец Паисий”, 
една организация на инте-
лектуалци. Детското изда-
ние подпомага началните 
учители във възпитателната 
и образователната им рабо-
тата с децата. И така до 1915 
година, когато то спира да 
излиза поради затруднения, 
свързани с Първата световна 
война.

Във фондовете на Библи-
отека „ Искра“ в Казанлък 
се пазят първите броеве и 
целите течения на списание 
„ Младина“.

КАЗАНЛЪК СТАВА КУЛТУРЕН 
И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
В ОСВОБОДЕНА БЪЛГАРИЯ

от стр. 5

15 и 29 януари 
 Клуб за творческо писане 

“Въображение” към ОБ “Ис-
кра” гостува на детските гра-
дини.

16 януари 
Премиера на книгата 

“Цветна приказка в стихове” 
от детската авторка Нико-
лина Русева – 10.00 часа, ОУ 
“Мати Болгария”.

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “ИСКРА” 
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

Културен афиш

Културен афиш

21 януари
Среща с писателя и журна-

листа Иван Димитров, носи-
тел на наградата “Чудомир” 
за 2018 година –  17.30 часа. 
Културно-информационен 
център, ул. “Искра” 4.

23 януари
Отбелязване на 95 г. от 

рождението на Георги Ка-
лоянчев с филма “120 ми-

нути голям смях с Георги 
Калоянчев” –  11.40 часа 
, Отдел “Изкуства” на ОБ 
“Искра”.

25 януари 
Общинска библиотека 

“Искра” и Юнайтед Аван-
гард Артист Ви канят на по-
етично матине “Светът на 
крилете на поезията” – 10.00 
часа,  Отдел “Изкуства” на 
ОБ “Искра”.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕН МУЗЕЙ „ЧУДОМИР” 

ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

Първите крушки свет-
ват в салона на читалище 
„Искра” в 0 часа на 1 яну-
ари 1914 година.

Електрическият ток е бил 
произведен от ВЕЦ „Енина”, 
първата електроцентрала в 
България, построена с бъл-
гарски капитали. ВЕЦ-ът е 
изграден по инициатива на 
един най-известните розо-
производители и търговци 
в Казанлък – Стоян Стайнов, 
основател на фирма „Братя 
Стайнови”.

Проучванията за потен-
циала на Старата река и въз-
можностите за реализация 
на ВЕЦ-а за индустрията 

и населението на Казанлък 
прави негов неговият син 
Генчо Стайнов. Съдружни-
ците основават дружество 
„Победа”, което стапанисва 
водната централа.

Турбините са швейцар-
ски, а генераторите са на 
немско-австрийската фир-
ма Siemens – Schuckert. До 
национализацията на дру-
жество „Победа” през 1947 
ВЕЦ-ът произвежда елек-
троенергия, която захранва 
всички потребители на тери-
торията на Казанлък и Енина.

През 1993 година собстве-
ността на електроцентралата 
е възстановена на акционе-
рите на бившето дружество 
„Победа” и техните наслед-
ници.

от стр. 5

Христо Лесов си отиде 
на 31 декември 2019.

Той остави зад себе си ре-
дица учебници и сборници, 
както и безброй изградени 
математически таланти.

За усилията си да отглеж-
да и пази математическите 
таланти на България, мно-
гократно е награждаван от 
Министерство на образова-
нието и от Община Казан-
лък.

Беше един от будните 
умове на града и страната, 
човек с активна позиция и 
инициатор на каузи.

И КОГАТО В КАЗАНЛЪК ГРЕЙНА 
ПЪРВАТА КРУШКА

ИЗПРАТИХМЕ ЕДИН УЧИТЕЛ, 
ПЕДАГОГ И ЧОВЕК, КОЙТО НИ ЗАВЕЩА, 
НЕ САМО МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОСТУЛАТИ, 

А И МНОГО ЧОВЕШКИ ПОСЛАНИЯ

... и още много такива 
остави той след себе си, 

които ще се ползват  дълго 
след него от учениците Му
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Признанието

2019 беше годината, в 
която горя парижката ка-
тедрала Нотр Дам и всич-
ки научиха кой е Виоле 
льо Дюк. Разбраха, че из-
горелият шпил бил от XIX 
век и започнаха да раз-
съждават на тема автен-
тичност и докъде трябва 
да стига съвременната ар-
хитектурна намеса в един 
паметник. Изобщо темата 
реставрация влезе в еже-
дневието. Реставрацията 

В центъра на България, в 
родното си място, един бъл-
гарски художник от началото 
на 20 век е изрисувал стени-
те на Стоян Стайновата къща 
– едно творчество от Бел 
епок, останало и в дигитал-
ната епоха.

Според специалистите във 
вестибюла на къщата стилът 
на Иван Милев е декорати-
вен, но образите са изклю-
чително експресивни.

„Линията, формата, де-
формацията е нещо, което 
се прави за пръв път тогава 
в страната дотогава. Тук са 
само няколко фигури – мадо-
ната, овчарят и жътварката, 
разположени първо на черен 
фон”, обяснява Христо Генев, 
директор на Художествената 
галерия в Казанлък.

Художникът поискал от 
собствениците да разруши 
една стена, за да развие ком-

КЪТАМЕ НАЦИОНАЛНО 
СЪКРОВИЩЕ В 
ЦЕНТЪРА НА ГРАДА

от стр. 5

ДОБРИТЕ РЕСТАВРАЦИИ
И РЕКОНСТРУКЦИИ

СТОЯН-СТАЙНОВАТА КЪЩА

Номинация за Нормалност на годината, 2019
е деликатна материя, която 
включва упоритост, мулти-
дисциплинарни познания 
и усет към наследството. 
Реконструкциите пък са от-
кровено трудна и неблаго-
дарна работа. Добрите рес-
таврации и реконструкции 
обикновено успяват да ни 
покажат сложната много-
пластовост на архитектур-
ната история и е добре да 
ги осветяваме публично и 
ярко, когато ги открием.

събрала няколко поколения 
Стайнови – индустриалци, во-
енни, политици и музиканти, 
но никога не е била музей. По 
време на социализма се е из-
ползвала за административни 

позицията си. Родът Стайно-
ви в началото на 20 век строи 
къща в родния си град в мо-
дерния стил сецесион, и я 
електрифицира в първия ден 
на новата 1914г.

„Тази водноелектрическа 
централа, която е, както каз-
ва Генчо Стайнов, един кул-
турен подвиг за Казанлък. И 
вижте какво нещо – първото 
нещо, което те захранват с 
ток, е културният институт 
на Казанлък „Ученолюбивата 
дружина читалище Искра”, 
обръща внимание Иво Косев, 
директор на къщата музей 
Петко Стайнов в Казанлък.

За повече от век къщата е 

цели, по-късно е реституира-
на и сега е обявена за продаж-
ба.

Иван Милев получава при-
знание още на младини в 
Европа, а в наши дни и у нас. 
Образът на твореца е изобра-
зен върху една от популярни-
те български банкноти, еми-
сия 1999 – 2009.

За всички, които все още се 
колебаят кой е този светов-
ноизвестен художник, могат 
да извадят една банкнота от 
пет лева и да видят, че там е 
изрисуван Иван Милев, а от 
другата страна са стилизира-
ни неговите творби от тези 
стенописи.

Пред паметника на Ема-
нуил Манолов в парк „Тюл-
бе“ казанлъчани отбелязаха 
160 години от рождението на 
композитора. Честването бе 
организирано по идея на клуб 
на жените туристи „Орлици“ 
към Туристическо дружество 
„Орлово гнездо“, със съдей-
ствието на Община Казанлък 
и Народно читалище „Искра“, 
чиято школа по изкуствата 
носи името на композитора. 

„Емануил Манолов не е ро-
дом от Казанлък, но заради 
всичко, което ни е завещал 
в творчеството си спокойно 
мога да кажа, че той е наш 
съгражданин, поклон“, каза 
пред присъстващите замест-
ник-кмета на Община Казан-
лък Драгомир Петков. Слово 
за живота и делото на ком-
позитора изнесе Иво Косев, 
уредник в Исторически музей 
„Искра“.

По време на честването на 
паметника бе поставена та-
бела с кратка информация 
на български и английски 
език за живота и делото на 
Манолов, предназначена за 
туристите, посещаващи Ка-

И ТРЪГНА ОТ 
КАЗАНЛЪК ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ОПЕРА

занлък. Табелата е създадена 
по инициатива на жените от 
клуб „Орлици“, които преди 
години се включиха в иници-
ативата „Осинови паметник“ 
и досега се грижат за под-
дръжката на паметника, как-
то и за популяризиране дело-
то и творчеството на Емануил 
Манолов. За поставянето на 
табелата са събрани подписи-
те на 700 жители на Казанлък.

Паметникът на компози-
тора Емануил Манолов се 
намира в парк „Тюлбето“ на 
могила, където по данни на 
историци и краеведи, той е 
събирал своите ученици и 
хористи за представления. В 
близост до паметника се на-
мира и неговият гроб. 

За своите едва 42 години 
живот той е оставил в бъл-
гарската музикална исто-
рия редица детски и хорови 
песни, създател е на първата 
българска опера - „Сиромах-
киня“, изпълнена за първи 
път на казанлъшка сцена, а 
последните години от живо-
та му са неразривно свърза-
ни с „23 пехотен Шипченски 
полк“.

БЯХ ЦАР И ЖИВЯХ 
КАТО СИРОМАХ
Кой беше магьосникът на образа

Ще разкажем в следващия брой

Фестивалът „Кукерлан-
дия“ е емблема на Ямбол 
като фестивален град. Съ-
битието събира хиляди 
участници и гости на гра-
да, дошли да съпреживеят 
пъстрото и оглушително 
зрелище. 

Провежда се ежегодно по 
време на маскараден фес-
тивал Ямбол. Възниква през 
2005 г. по идея на Георги и 
Константин Зайкови, подета 
от няколко души, а по-късно и 
от някои местни институции.

Мотото на „Кукерландия“ е 
„Когато фестивалът е живот“ 
и отразява, както пълнокръв-
ния живот на древните кукер-
ски традиции по този край, 
така и пищното настроение, с 
което се зарежда всеки, който 
е станал част от празника.

„Кукерландия“ се провежда 
ежегодно в края на февруари 
или в първите дни на март. 
Кукерството неизменно е 
свързано с наближаването на 
Сирни заговезни и обичаите 
по прогонване на злите сили, 
посрещането на пролетта и 
събуждането на земята. За-
това и в представянето на 
групите специален акцент 
са ритуали, пресъздаващи 
дейности по заораване и за-
сяване на земята, раждане на 
хора и животни и наричания 
за здраве, берекет и плодови-
тост.

По мащаб ямболският фес-
тивал е сред от най-големите 
и пищни събития в страната. 
Участват хиляди кукери, ба-
бугери, сурвакари, старци и 
други маскирани, буквално от 
всички краища на България. 
Колоритът на празника се до-
пълва с участието на много 
чуждестранни групи.

Кулминацията на фестива-
ла е двудневното състезател-
но дефиле на маскираните. В 
изданието на „Кукерландия – 
2019“ участваха над 90 групи.

Сред отличителните чер-
ти на ямболския фестивал са 
гигантските кукерски маски – 
страховити 3-метрови съоръ-
жения, които внасят неповто-
рим колорит на празника. 
Основното съпътстващо съ-
битието пък е едноименният 
Международен фотографски 
конкурс с изложба, предста-
вящ уникални фотографии 
от българските маскарадни 
традиции и от европейски 

“КУКЕРЛАНДИЯ” ПРЕВЗЕ КАЗАНЛЪК
карнавали.

Двадесет и първото изда-
ние на „Кукерландия“ ще се 
проведе от 27 февруари до 1 
март 2020 г.

Тази година, в края на ме-
сец Февруари, Фотоизложба 
„Кукерландия” ще навърши 
16 годишна възраст. През 
2005 година фотографската 
изложба „Кукерландия” де-
бютира, а от следващата 2006 
година тя има и конкурсен 
характер. Следващите го-
дини конкурсът прераства в 
международен.

Първоначално само фото-
изложбата носи името „Ку-
керландия”. След няколко 
години името е възприето 
за целия кукерски фестивал. 
Името означава земя на ку-
керите. А кукерите кои са?  
Под това наименование съ-
ществуват по нашите земи 
от древни времена маскира-
ни „чудовища”, които гонят 
злите духове и изпълняват 
ритуали за плодородие и чо-
вешко щастие и здраве. Ку-
керският ритуал е дълбоко 
символичен, много колори-
тен и обичан от българите.

Фотоконкурс „Кукерлан-

дия” представлява своеоб-
разно Публично-частно парт-
ньорство между Общински, 
Частни и Неправителствени 
организации и е положителен 
пример за организация в об-
ластта на културата. Водещи 
в това отношение са Общи-
ните „Ямбол” и „Тунджа”, ХГ 
“Жорж Папазов”, ОП “Тури-
зъм и култура”. Ямболска фо-
тографска общност, Вагабонд 
Медия, Арт Принт Шоп и др. 
Провежда се всяка година по 
време на маскарадния фес-
тивал в югоизточния българ-
ски град Ямбол през месец 
февруари. Обект на снимките 
са маскирани и костюмира-
ни хора от България и други 
страни, изпълняващи специ-
ални ритуали и обредни тан-
ци.

Сега „Кукерландия” разпо-
лага с най-богата и качествена 
колекция от фотографии на 
снимки на кукери – български-
те ендимични, маскирани фи-
гури, които прогонват  всички 
злини. В представителна из-
вадка участват от 20 – 60 фо-
тографии. Такава е изложбата 
„Най-доброто от КУКЕРЛАН-
ДИЯ”, която ХГ „Жорж Папазов” 

По регламент участващите 
фотографи могат да изпра-
щат до 5 (пет) броя авторски 
снимки за участие. Конкур-
сът преминава в две части. В 
първата фаза, авторитетно 
жури анонимно селекциони-
ра, чрез специален web бази-
ран софтуер 40 фотографии 
от всички участващи. Селек-
ционираните фотографии 
се отпечатват, рамкират и се 
подреждат в зала на галерия 
„Жорж Папазов” в Ямбол. Ча-
сове преди откриването на 
изложбата жури от авторите-
ти гасува отново анонимно за 
всяка снимка по десетобална-
та система и излъчва призо-
вите фотографии. Тогава се 
обявяват авторите за широ-
ката публика.

Ами това е
 регламента

излага в Етнографски музей 
Пловдив (на 17.05.2014), Габро-
во, Одрин, Велико Търново а на 
08.01.2020 г. от 17,30 ч. в Музея 
на фотографията в Казанлък.
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Проф. Петко Ст. Петков е роден в Ка-
занлък през 1963 г. Както самият той 
отбелязва: „винаги съм усещал особения 
заряд, който нося като израснал в тази 
благословена земя и отгледан сред тол-
кова много и различни духовни предиз-
викателства“.

Професорска

Първият му учител е дядо 
му Петко Стефанов Петков, 
възпитаник на казанлъшко-
то Педагогическо училище 
и дългогодишен преподава-
тел. От неговите разкази за 
Васил Левски вероятно се 
е запалила първата любо-
знателна искра у бъдещия 
историк. Но най-дълготраен 
духовен наставник на мла-
дия казанлъчанин е Петя 
Павлович. От първи до еди-
найсети клас, т.е. от 1970 до 
1981 г. той участва в различ-
ни състави на Казанлъшката 
хорова школа, създадена от 
нея. „Петя беше Учител по 
всичко – и на мен, и на мо-
ите връстници, спомня си 
проф. Петков. Тя беше не 
само изявен професиона-
лист в своята музикална об-
ласт, но и много талантлив 
педагог. Показваше ни све-
та – различните музикални 
стилове, разказваше ни ис-
торията на песните, които 
пеехме, на техните автори, 
срещаше ни с най-авто-
ритетни композитори и 
диригенти – проф. Петко 
Стайнов, проф. Васил Ар-
наудов, водеше ни по белия 
свят“. Силен духовен заряд 
и основателно артистич-
но самочувствие младежът 
придобива и от няколкого-
дишното си участие в казан-
лъшкия Детско-юношески 
музикален театър.

Бъдещият проф. 
Петков учи в четири 

казанлъшки училища: 
„Иван Недялков”, 

„Отец Паисий”, „Георги 
Кирков” и „Никола Й. 

Вапцаров”.
 Неслучайно и препода-

вателската, и изследова-
телската му работа се поде-
ля между възрожденската 
история („Отец Паисий” и 
„Иван Недялков”) и следос-
вобожденската до 1944 г. 
(„Георги Кирков” и „Никола 
Й. Вапцаров”). Първото му 
училище е в една почти въз-
рожденска среда, на метри 
от храма „Св. Йоан Пред-
теча“. Съвсем по възрож-
денски и първият му учител 
е мъж – Атанас Колев – тога-
вашен директор на училище 
„Ив. Недялков“.

След завършването на 
средно образование П. 
Петков кандидатства в 
пловдивската Музикална 
академия, но е приет да 
учи История във Велико-
търновския университет. 
Преди студентството обаче 
е задължителната тогава ка-
зарма, в която той постъпва 
през септември 1981 г. не-
навършил 18 години. Отслу-
жил и възмъжал, от есента 
на 1983 г. Петков попада под 
благотворното влияние на 
музата Клио и става един 
от ревностните й последо-
ватели. За него Историята 
винаги ще бъде и наука, и 
изкуство…

През първите три 
години от служебната 

си кариера наскоро 
дипломираният 

историк работи в 
Общинския съвет за 

култура в Стара Загора 
(1987-1990). 

Поверяват му ресора 
„Културно-историческо 
наследство“, включващ му-
зеи, галерии, паметници и 

на войнишките паметници 
в Старозагорско. В „града 
на липите“ се ражда и синът 
му Стефан, там той създава 
и пази до днес много истин-
ски приятелства.

Само месец след „голяма-
та промяна“ на 10 ноември 
1989 г. Петков спечелва кон-
курс и заема асистентско 
място в Историческия фа-
култет на старопрестолния 
университет. Оттогава и 
досега преподава предим-
но Нова история на Бълга-
рия – от началото на ХVІІІ 
до средата на ХХ в., но и 
други дисциплини: Българ-
ска възрожденска култура, 
Религиозен туризъм, Исто-
рия на българския консти-
туционализъм и др. Някои 
от студентите му – особено 
в началото на 90-те годи-
ни – са малко по-млади от 
него, а някои от задочни-
ците – дори и по-възраст-
ни. До днес всички те са 
вече колкото жителите на 
малък град – през 2020 г. се 
навършват 30 години от на-
чалото на преподавателска-
та дейност на казанлъшкия 
професор – историк. Много 
академични и лични прия-
телства съпътстват неговото 
професионално развитие, 
много радости и неволи той 
споделя и със студентите си. 
Няколко години като стар-
ши асистент Петков живее 
в Студентските общежития 
на ВТУ в местността „Света 
гора“ над университета в 
нещо като гарсониера, коя-
то синът му оприличава на 
четиристаен апартамент, 
защото има малка кухня, 
„хол“, в който почти всяка 
вечер се провеждат творче-
ски срещи, кабинет (един 
ъгъл с бюро), и спалня. 
Тук се създава и Кръжокът 
по възраждане, в който се 
дискутират най-различни 
теми, канят се авторитет-
ни гости като проф. Милчо 
Лалков, проф. Христо Глуш-
ков, незабравимия кмет на 
Велинград Георги Аврамов 
и много други. Водещите 
на тогавашните търновски 
радиопредавания (повечето 
студенти-историци) още си 
спомнят честите специал-
ни поздрави за поредната 
сбирка на „Кръжока на духа“ 
с любими песни на световни 
и български рок-легенди.
Научното развитие на 
проф. Петко Ст. Петков 

започва с успешната 
защита на дипломната 
му работа „Българската 

общественост и 
възвръщането на Южна 
Добруджа към България 
през 1940 г.“ през 1987 г.

 Един от основните изводи 
в този ранен труд е, че макар 
и за кратко, в края на 30-те 
и началото на 40-те г. на ХХ 
в. у нас се създава стабилен 
вътрешнополитически цен-
тър, благодарение на който 
надделява разбирането за 
необходимостта от запаз-
ване на неутралитета и на 
мирната ревизионистична 
политика. И тази успешна 
политика вероятно щеше 
да продължи, ако не беше 
авантюрата на Мусолини в 
Гърция и последвалата я ре-
акция на Хитлерова Герма-
ния, довела до почти неиз-
бежното присъединяване на 
България към Тристранния 
пакт през 1941 г. Непряко, 

но свързана с тази първа ра-
бота е публикацията на мла-
дия учен в старозагорското 
сп. „Участие“ през 1996 г. 
за фило-фобския комплекс 
или за главното и второ-
степенното в българската 
външнополитическа ориен-
тация. Там той показва и до-
казва, че  българофилството 
е най-важно; то не само те 
вкарва, но и задълго те ос-
тавя в Историята, и то с до-
бро. Защото колкото и ярък 
чуждолюбец или чуждомра-
зец да си, каквито и важни 
резултати да са последвали 
от действията ти по тази 
линия, никой няма да те 
запомни, ако не си сторил 
добро на своите си, на твоя 
народ.

Темата за историята на 
идеите за държавно ус-
тройство и управление, за 
изготвянето и характера 
на Търновската конститу-
ция занимава години наред 
проф. Петков. С една кратка 
статия от 1994 г. в сп. „Об-
щество и право“ той заема 
ясна, но и аргументирана 
позиция – 

„Търновската 
конституция не 
е гарантирала 

парламентарно-
демократичен цикъл на 

управление“
 Тя позволява дори безот-

говорно авторитарно упра-
вление, ако бъде умело из-
ползвана, тя е само фасадно 
демократическа, което не 
значи, че не е модерна и по-
лезна за българите тогава. 
Малко преди това младият 
асистент поставя под съм-
нение наложената теза, че 
след 1879 г. у нас се създа-
ват модерни политически 
партии, той доказва, че те 
обикновено са сдружения 
около силна личност, групи 
без много ясна и постоян-
но следвана идеология, но 
с нескрит стремеж и дори 
нагон към властта. Затова с 
понятията либерал, консер-
ватор, демократ у нас често 
се обозначават личности и 
групи, наподобяващи ев-
ропейските оригинали, но 
чиито идеи и политическа 
дейност не отговарят на 
етикета. В тази насока са 
и няколко емблематични 
публикации на проф. Пет-
ков: „За „демократизма“ на 
българите“ (1999 г.) – един 
неточен, макар и често упо-
требяван етикет, използван 
в рамките на три столетия 
предимно от политически 
демагози и откровени шар-
латани; „Българският про-
ект за конституция от 1879 
г.“ (1999 г.), реабилитиращ 
и представящ по-обектив-
но т.нар. консерватори, 
но и изобличаващ ужким 
по-големите демократи 
„либералците“. Тук авторът 
прокарва една нова тен-
денция в историческата на-
ука – т.нар. от него научна 
прогностика: анализиран 
е един реален исторически 
документ – рапорта на кон-
ституционната комисия от 
Учредителното събрание 
като възможен, макар и де-
магогски отхвърлен вариант 
за основен закон. На подоб-
ни основателни и научно 
обосновани предположения 
са посветени и статиите му 
„Левски и Освобождението 
на българите“ и „Алексан-
дър Екзарх – княз на Бълга-
рия?“, отдавна публикувани 
и в Интернет.

Част от трудовете 
на проф. Петков са 

посветени на видни 
дейци на българския 
ХІХ век (Г.  Мамарчев, 

И СЕ СКАРАХА 
ДВЕ МУЗИ ЗА НЕГО

пр. От този 
период е и 
първата му 
публикация 
във в. „Сеп-
т е м в р и “ , 
посветена 
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Г. С. Раковски, В. 
Левски, Хр. Ботев, М. 

Балабанов, екзарх 
Йосиф), както и на 

борбите за национална 
еманципация чрез 

самостоятелна 
Българската църква.
 Успешната защита на 

докторската му дисертация, 
посветена на живота, дей-
ността и идеите на Климент 
Браницки и Търновски (В. 
Друмев) отваря път за нови 
изследвания, представени 
на публиката в „капитал-
ния“ му (по думите на ре-
цензента проф. Веска Нико-
лова) труд за отношенията 
между БПЦ и държавната 
власт от 2012 г. И до днес е 
малко известен доказаният 
от професора факт, че още 
преди Балканската война 
съществуват два синода на 
БПЦ, че заради наложения 
приоритет на национал-
но-политическата мисия 
на Екзархията в неосвобо-
дените земи на Тракия и 
Македония години наред 
страда основното духовно 
предназначение на БПЦ в 
българската държава, което 
създава традиции на поли-
тизирано отношение и из-
ползване на Църквата като 
„сечиво“ на националната 
политика и силно подценя-
ва и омаловажава истински-
те й духовни функции.

Невъзможно е, а и не е 
това целта на нашия кратък 
разказ, да бъде представена 
цялата научна продукция на 
казанлъшкия историк проф. 
Петко Ст. Петков. И все пак, 
нека напомним, че негова е 
научната обосновка за вече 
създадената десетилетна 
традиция в историческата 
столица Велико Търново, а и 
в други градове, паметта на 
В. Левски да се почита в точ-
ния ден на кончината му по 
действащия календар – на 
18, а не на 19 февруари. С по-
редица от публикации още 
от началото на 90-те години 
на миналия век нашият съ-
гражданин поставя тревож-
но въпроса за неподредения 
ни паметен календар, за 
несериозното отношение 
към официалните празни-
ци – едни чествани по стар 
стил, а други по нов, за не-
обходимостта от включване 
и на други паметни дати в 
този календар (27 февруа-
ри, 16, 17 и 20 април и др.). 
Известна е обоснованата му 
критичност към наложения 
от Държавния съвет на НРБ 
в началото на 1990 г. нацио-
нален празник Трети март, 
който всъщност е новият 
стил на датата 19 февруа-

ри – денят на възкачването 
на престола на руския цар 
Александър ІІ (заради което 
съзнателно е избран за под-
писване на предварителния 
санстефански договор през 
1878 г.). Повече от 20 години 
проф. Петков аргументи-
рано предлага за общобъл-
гарски, сиреч национален 
празник да се утвърди един-
ственият паметен ден, кой-
то се чества от всички бъл-
гари у нас и в чужбина вече 
почти два века – 24 май. 
Преди повече от 10 години 
проф. Петков публикува на 
български език и катего-
рично доказа, че първото 
руско-турско валидно спо-
разумение, с което се пред-
вижда създаване на Княже-
ство България върху всички 
земи, населени с българи, е 
предложеният още в Казан-
лък, но подписан в Одрин 
на 19/31 януари 1878 г. доку-
мент, известен като „Основи 
на мира“. 

С него именно, а не 
със санстефанския 

предварителен договор, 
се слага край на 

войната от 1877-1878 г.
 С тези и други приноси 

на нашия съгражданин ка-
занлъшката публика се за-
познава от честите му пуб-
ликации в местния печат и 
други медии. Професорът 
е желан гост в родния си 
град, под неговото научно 
ръководство през 2015 г. 
премина организираната от 
Историческия музей нацио-
нална конференция „Казан-
лъшкият край в българската 
история“ и се  възстанови 
авторитетната научна поре-
дица „Казанлък в миналото 
и днес“. В ръководените от 
него научни конференции, 
посветени на старопланин-
ския регион, провеждани 
вече шест поредни години в 
габровския Регионален ис-
торически музей, Казанлък 
присъства и като обект на 
проучване, и със специали-
стите си по нововъведената 
от проф. Петков научна дис-
циплина – старопланинис-
тика. Проф. Петков е член 
на музейните съвети на 
НПМ „Шипка-Бузлуджа“ и 
на ИМ – гр. Казанлък.

През последните години 
проф. Петко Ст. Петков 

се включи активно 
и в десетилетната 

национална кампания 
за възстановяване 

на исторически 
утвърденото и 

традиционно име на 
върха „Свети Никола“, 
на който по решение на 

Учредителното събрание от 
13 април 1879 г. е построен 
Паметника на свободата, 
открит тържествено на 26 
август 1934 г. Монография-
та му  „Книга за върховете 
„Свети Никола“ и Шипка“ 
беше представена и в род-
ния Казанлък и получи 
широк отглас и обществе-
на подкрепа. Казанлъчани 
имат дълг към тази значима 
кауза, защото именно по 
предложение на една мест-
на комисия, дирижирана 
от тогавашните управля-
ващи, става първото преи-
менуване на върха „Свети 
Никола“ на „Столетов връх“ 
през 1951 г. Радващо е, че 
след публикуването и попу-
ляризирането на „Книга за 
върховете“ все повече хора 
разбират истината за двата 
върха и подкрепят справед-
ливата национална кампа-
ния, която, убедени сме, не 
след дълго ще приключи с 
очаквания президентски 
указ за възстановяване на 
историческото име на върха 
„Свети Никола“.

Днес проф. Петко Ст. 
Петков е уважаван 

преподавател 
и изследовател, 
председател на 

великотърновската 
организация на Съюза 

на учените, носител 
на редица почетни 
български и чужди 

отличия. 

Баща на две деца и дядо 
засега на един внук. Верен 
почитател на музата Клио, 
благодарен на майка си за 
съвета й да учи История, 
който признава, че не може 
да си представи живота си 
нито без История, нито без 
Музика.
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Информационен справочник

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 - Ши-
рок 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 обо-
рудване , 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, обза-
веден 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

18.0899178887 - Етаж от къща в гр.Казанлък 100кв.м. тухла  
”Под Гарата” - 60 000лв. 
19.0876030556 - Двустаен 70кв.м. монолит ”Запад” - 55 000лв. 
изгодно!
20. 0896741102 - Двустаен 72кв.м. монолит ”Център” след ре-
монт 70 000лв.
21.0899178887 - Къща в с. Кънчево 650 кв.м. двор, керпич, 1 
етаж, измазана + масивна постройка с ламинат, ПВЦ дограма, 
добро състояние - 22 000лв. 
22.0896741102 - Къща в град Мъглиж 450кв.м. двор, тухла, до-
бро състояние, средна част - 48 000лв. 
23.0896741102 - Къща в с. Търничене 1,6дка двор , 2 етажа, тухла 
- 24 000лв. 
24.0876030556 - Къща в село Долно Изворово 1дка двор, тухла, 
измазана + постройка, Централна част - 28 000лв. изгодно 
25.0876030556 - Къща в село Овощник 700кв.м двор - 70 000лв. 
26.0899178887 - Къща в село Овощник 1дка двор , 3 етажа - 100 
000лв. 
27.0883751212 - Къща в с. Дунавци 800кв.м. двор, 4 етажа , РЗП 
80кв.м. на етаж - 37 000лв. 
28.0876030556 - Къща в с. Горно Черковище 1дка двор, керпич 
- 12 000лв. 
29.0896741102 -Къща в с. Горно Изворово 720кв.м. двор, тухла 
- 30 000лв. 
30.0899178887 - Къща в с. Черганово 600кв.м.двор , тухла , 2 
етажа, измазана + постройка и гараж - 62 000лв. 
31.0876030556 - Къща в с. Шейново 2 етажа, тухла , РЗП 50кв,.м 
.на етаж, 1дка двор, добро състояние 60 000лв. 
32.0896741102 - Къща в с. Габарево 1дка двор, тухла, средно със-
тояние - 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 дого-
варяне.

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

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 ремонти-
рана,  изба, под Била-45000лв., изгодно

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

2ст+к, 65кв.м., обзаведен, изба, мно-
го 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 жела-
ние гараж, виен.сладк., срок на завърш-
ване 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 кухня, 
2тераси, 2климатика, обзаведен, цен-
тър-136000лв.

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

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

3ст+к, н.стр., 92кв.м., ет.2, южен, 
вътрешен, 2спални и дневна с кухня 
ведно, интер.вр., блинд.вх.вр., шпакл.и 
бояд.стени и тавани в бяло, възм.за га-
зифициране, завършване 03.2020г., По-
жарната-87000лв.

3ст+к, мон., 85кв.м., ет.3, pvc догр., 
клим., обзаведен, таван, изба,  идеален 
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 Ланков-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, пре-
устроен на дневна с кухня свързани, 2 
спални, дрешник/мокро/, коридор, 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, та-
ван, 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,  ламинат,  
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.из-
бен 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/, буржоазен стил, 
двор 340 кв.м., тих център - 240000 лв., 
договаряне

Къща тухла, самостоятелна на 
1 етаж, 70кв.м., pvc, баня с тоалет-
на вътре, ламинат, теракот, мн.добро 
съст.,  л.кухня, двор 400кв.м., под гара-
та-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 кухня с 
бокс, тераса и баня с тоалетна,  ид.част 
от двора, 2 стаи в двора 14кв.м., обза-
веден, климатик, тих център-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.па-
нели, гараж, навес-барбекю, отдел-
на постройка-стая за гости, битова 
стая-механа, доп.постр., лок.парно на 
пелети, климатици, къщата е разчупе-
на 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, та-
ваните с гипсокартон, измазана, л.к.+с-
тая и баня с тоал., гараж, навеси, доп.
постр., двор 500кв.м.-43000лв.

с.Средно изворово, дв.място 
845кв.м., панорамно, лице 27м., право-
ъгълна форма, овощни дръвчета, ток, 
вода и канализация на улицата, мн.до-
бър имот-17000лв.

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

с.Дунавци, дв.място 520кв.м., грани-
чи 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, пералня, 
2 климатика, център-350 лв.

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

Магазин 40кв.м., сан.възел, с лице 
на главната улица, бившият телевизио-
нен 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, 
изложение:юг , добро състояние - 45 000лв. 
4. 0896741102- Гарсониера 44кв.м. панел кв.”Изток” 2ет. изложе-
ние:юг , добро състояние - 35 500лв. изгодно!
5. 0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит ”Около района на Ро-
зариума” 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.”Из-
ток” - 29 000лв.
8.0899178887 - Изцяло обзаведена и функционираща къща за 
гости в с.Горно Изворово. РЗП 230 м2, дворно място - 1дка. с 
прилецжаща постройка - 85 000 лв.
9.0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит кв.”Васил Левски” за 
ремонт - 60 000лв. изгодно!
10.0888787514 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк Център” 
таван+мазе - 80 000лв. 
11. 0896741102 - Тристаен 106кв.м. монолит ”Около Пазара” за 
ремонт - 82 000лв. 
12.0876030556 - Гарсониера 44кв.м. панел ”Изток” средна част , 
ПВЦ дограма - 39 000лв. 
13. 0899178887 - Двустаен 68кв.м. монолит кв.”Васил Левски” 
след ремонт - 62 500лв. 
14.0888787514 - Тристаен 110кв.м. монолит + гаража , обзаведен 
- 120 000лв. 
15. 0876030556 - Къща в село Енина 500кв.м. дворно място , сме-
сено 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 ре-
монт + обзавеждане - 73 000лв. 

ТОП ОФЕРТИ:

ОФЕРТИ:
ИЗТОК

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

ЗАПАД

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

ЦЕНТЪР 

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, вътре-
шен - 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

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



Брой 110 Петък, 10 януари 2020 г.

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

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:

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, цен-
тър, обзаведен, 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

ПРОДАВА в други селища:
- Бузовград – дворно място 700 
м2, 14000 лв.
- Бузовград – земя 27.5 дка с 

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

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 гла-
вен 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 строител-
ство, 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 – едноетаж-
на 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

Рекламен справочник

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

САЛАМАНДЪР ООД
СИГУРНОСТ, ОХРАНА И СОД

WWW.SALAMANDER-BG.COM
БУЛ. ”АЛ. БАТЕМБЕРГ” 7А;  ТЕЛ. 6 22 65, 6 22 57
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Спортът

За първи път Община 
Казанлък дава възмож-
ност на жителите на те-
риторията на цялата об-
щина да дадат своя вот 
за предпочитания от тях 
номиниран състезател, 
който ще грабне НАГРА-
ДАТА НА ПУБЛИКАТА ЗА 
СПОРТИСТ НА ГОДИНА-
ТА 2019.

От 7 януари, на сайта на 
Общината 

www.kazanlak.bg
всеки може да подкрепи 

своя фаворит, допринесъл 
за прославата на Града на 
розите с изключителни 
спортни постижения през 
изминалата година и да го 
направи №1 в ИЗБОРА на 
публиката за Спортист на 
2019г. тук:

Р е ш е н и я  н а  О б щ и н с к и  С ъ в е т
 РЕШЕНИЕ №17 ОС_116/10.12.2019 г.
I. Удължава срока на Договор № Д06-88/12.05.2016 г. за възла-

гане управлението на „МБАЛ д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. 
Казанлък сключен между Кмета на Община Казанлък и д-р Кети 
Петрова Маналова-Владкова до 12.05.2022 година.

II. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи анекс 
към договора по т.1 с оглед удължаването на срока, като всички 
останали условия по договора за управление „МБАЛ д-р Христо 
Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък остават непроменени.

РЕШЕНИЕ №18 ОС_111/09.12.2019 г.
1. Сумата в размер на 407 200 лв. равняваща се на 80 % от про-

дажба на обособена част от имуществото на МБАЛ „Д-р Христо 
Стамболски“ ЕООД, да бъде използвана за дейности свързани  с 
предмета на дейност на дружеството, в съответствие с Наредба 
№ 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финан-
сова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни 
заведения за болнична помощ и комплексни онкологични цен-
трове.

2. Община Казанлък да предостави безвъзмездна сума в раз-
мер на 100 000 лева на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, 
които да се използват за погасяване на просрочени задължения 
към Община Казанлък за местни данъци и такси.

3. Със средствата в размер на 101 800 лв. /20% от приватиза-
цията/ да се увеличи бюджета на община Казанлък, които да по-
стъпят по параграф 90-00 "Приходи от приватизация".

4. Средствата по т.2 да се осигурят от бюджета на община Ка-
занлък по параграф 43-00 "Субсидии и текущи трансфери". 

РЕШЕНИЕ №19 ОС_124/12.12.2019 г.
I. Изменя т. 3 от Решение № 6/28.11.2019 г. на Общински съвет, 

както следва:
1. Освобождава Пламен Костов Стайков като член на Комисията 

по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и 
за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите 
на местната изпълнителна власт,

2. Избира за председател на Комисията по икономика, бюджет и 
финанси Пламен Костов Стайков.

3. Избира за член на Комисия по здравеопазване, социална дей-
ност и трудова заетост Калин Петров Божков

4. Избира за член на Комисия за противодействие на корупция-
та, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху 
актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт 
Калин Петров Божков.

РЕШЕНИЕ №20 ОС_31/19.11.2019 г.
1. Второто четене на проекта на Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Ка-
занлък да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо 
четене.

2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 26 за определянето и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък:

§ 1. В чл.18 се правят следните изменения и допълнения:
 - Ал.5 се изменя и допълва като се създават нови точка 1 и точка 

2 и придобива следния вид:

(5) За определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни 
имоти по реда на чл. 18, ал. 4, задължените лица подават до кме-
та на община Казанлък чрез Дирекция “Местни приходи“, декла-
рация по образец (Приложение № 3) в два екземпляра с базовите 
данни на недвижимия имот:

1. в срок до 30 (тридесет) дни от придобиване на недвижим 
имот по дарение или по възмезден начин.

2. в срок до 6 (шест) месеца от придобиване на имот по на-
следство.

- Ал.6, точка 4 се изменя, като изразът „7 дневен срок “ се заме-
ня с израза „30-дневен срок“ и придобива следния вид:

4. При промяна на декларираните обстоятелства по чл. 18, ал. 
5 задължените лица подават нова декларация. Декларацията се 
подава в 30 - дневен срок от настъпване на промяната.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1 (1) За  имотите по чл.18, ал.4, за които задължените лица са 

подали декларацията по чл.18, ал.5 до влизане в сила на насто-
ящата наредба определянето на размера на таксата се изчислява 
по декларираните данни.

(2) Задължените лица, които не са подали декларация по чл.18, 
ал.5, в това число и за придобити по дарение или по възмезден 
начин или по наследство имоти до влизане в сила на Наредба-
та, в срок до 31 януари 2020 г. следва да подадат декларация по 
чл.18, ал.5 от Наредбата. При неподаване на декларация в срока 
до 31 януари 2020 г., размерът на такса битови отпадъци се опре-
деля по реда на чл.18, ал.9.

§ 2 Наредбата влиза в сила в деня на публикуването й.
 

от стр. 4

Продължава в следващия брой

ЗА ПРЪВ ПЪТ КАЗАНЛЪЧАНИ
ИЗБИРАТ ОНЛАЙН СПОРТИСТ 
НА ГОДИНАТА

И ТОВА СЕ СЛУЧИ:

2019
Онлайн гласуването ще 

бъде отчитано еднократ-
но до 14 януари, вторник, 
включително. Спортистът, 
събрал най-много гласове 
ще спечели новоучредена-
та, допълнителна награда на 
публиката за спортни заслу-
ги в Казанлък през измина-
лата година.

Извън анкетата на казан-
лъчани, 10–те най-добри 
спортисти за 2019г., Треньор 
на годината, Отбор на годи-
ната и Спортист при хора 
с увреждания ще излъчи 
11-членната комисия, опре-
делена със Заповед на Кмета 
на Община Казанлък. Тех-
ните имена ще станат ясни 
по време на официалната 
церемония „Спортист на 
годината 2019“, която ще се 
проведе на 16 януари 2020г.

Желаем успех на всички 
и останете Шампиони!

Спортни IT иновации

Два екипа на Пожарната 
се бориха с пламъците, но 
гасенето беше затруднено 
от ураганния вятър в ре-
гиона. За щастие, постра-
дали от огнената стихия 
няма.

Започват да събират парич-
ни средства за семейството, 
което остана без покрив над 
главата си, заради огнено-
то бедствие. Пожарът, който 
се разрази на 6-ти януари 
2020г., е настъпил около 17.40 
часа и е изпепелил почти 
напълно къщата в с. Долно 
Изворово, като част от жи-
лището е било ремонтирано 
буквално до преди дни. Два 
екипа на Пожарната се бори-
ха с пламъците, но гасенето 
беше затруднено от ураган-
ния вятър в региона. За щас-
тие, пострадали от огнената 
стихия няма. Предполага се, 
че искрата е тръгнала от ка-
белите, които минавали над 
сградата, но за момента не 
може да бъде заявено със си-
гурност, докато не бъде на-
правена пожаро-техническа 
експертиза.

„Ние ще инициираме фи-
нансова подкрепа от цялото 
население, от всичките хора 
в селото, може и от съседни 
села, така че ще направим 
всичко възможно да съберем 
пари да помогнем на семей-
ството. Ще изберем инициа-
тивен комитет от около 5 чо-

века, които ще минат събота 
и неделя през цялото село, 
когато хората са в домовете 
си, и кой, каквото има от сър-
це, нека да помогне“ призова 
кметът на Долно Изворово 
Ферид Бекиров.

От Районно управление 
– Казанлък съобщават, че 
са унищожени около 200 кв. 
метра покривна конструк-
ция на къщата и на съседна 
пристройка.

Потърпевшите за наста-
нени в самостоятелна къща 
в селото, предоставена от 
Мехмед Чириков, където ще 
могат да останат докато бъ-
дат завършени ремонтните 
дейности по тяхното жилище.

„Пътувахме от Казанлък 
към Долно Изворово и някъде 

на 5 км от селото ни позвъни 
съседката и каза, че къщата 
гори. Нямаше включени ни-
какви електроуреди, печки. 
Дори тук, на това място няма 
печки на твърдо гориво.

Преди дни завършихме ре-
монта на едната къща, също 
и на банята. Тавана е паднал. 
Просто всичко е поразено.“ 
разказа пострадалото семей-
ство пред камерата на Нова.
бг.

„Екипите на пожарната 
са били затруднени при га-
сенето от силния ураганен 
вятър, също така и от часа от 
денонощието, защото е било 
тъмно. В къщата е имало 
ток, дори след изключване 
на захранването”, посочи гл. 
инспектор Станимир Тон-

чев, директор на Пожарната 
служба в Казанлък за Нова.
бг.

Съсед на семейството пър-
ви се е опитал да потуши 
пламъците, но го ударил ток 
не е успял да помогне. Той 
разказа за Нова, че е напра-
вил два опита да спре пожа-
ра, но безуспешни. Първият 
път, когато се е качил на по-
крива е паднал, заради сил-
ния огън, а при повторния 
опит, съобщи, че от лама-
ринения покрив го е ударил 
ток.

“Опънахме маркучите от 
чешмата,започнахме да га-
сим пожара, обаче ние поли-
ваме, а той се усилва.”

По информация на Габри-
ела Гроздева

ИЗГОРЯХА! НО СЕ НАМЕРИХА
ХОРА, КОИТО ЩЕ ИМ ПОМОГНАТ
"НИЕ ЩЕ ИНИЦИИРАМЕ ФИНАНСОВА 
ПОДКРЕПА ОТ ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ" 

Ферид БЕКИРОВ:
кмет на с. Долно Изворово

Вдигнаха скеле и започ-
наха спасяване и укреп-
ване на 128-годишната, 
известна по цял свят Пото-
пена църква във водите на 
язовир Жребчево „Свети 
Йоан Рилски Чудотворец“.

С това начинание се захва-
наха ентусиасти от Казанлък. 
Ремонтните дейности са за-
почнали още през септември 
2019 г, като продължават и до 

КАЗАНЛЪЧАНИ СПАСЯВАТ ПОТОПЕНАТА 
ЦЪРКВА В ЖРЕБЧЕВО

днес. До момента е укрепен 
свода на храма, но казанлъ-
чани се озоваха в затрудне-
ние, след като не могат да 
намерят около 3 куб камък, 
за да завършат възстановя-
ването и`. Потопена църква 
изцяло ще запази своя автен-
тичен вид.

„Това е последното нещо, 
което е останало от нашето 
село, изселено 62-65 г. един-
ствената сграда останала 

вече беше полуразрушена и 
на много наши сбирки земля-
чески тук, взехме решение да 
я укрепим, за да спре ней-
ното разрушаване“ разкара 
Иван Петров, който издигна 
скеле около Потопения храм.

Църквата „Свети Йоан 
Рилски Чудотворец“ е един-
ственият спомен, останал от 
потопеното село Запалня. 
Повече от половин век, ос-
танките от храма побеждават 
водите.

Историята на Потопената 
църква датира от преди 128 г. 
Градежът на храма, стенопи-
сите и зографиите са напра-
вени изцяло със средства на 
местните. През 1962 г село За-
палня е изселено, за да бъде 
изграден язовир Жребчево.

Идеята, да бъде укрепена 
Потопената църква е дошла 
спонтанно, разказва Нико-
лай Георгиев. На Великден, 
по традиция, той идва със 
семейството си и приятели, 
за да запалят свещи за здраве 

и тогава се ражда идеята, че 
храмът има нужда от укреп-
ване, и те ще се заемат с това.

„Казаната дума е като 
хвърлен камък“ допълва Ни-
колай.

Така започва спасяването 
на храма „Свети Йоан Рилски 
Чудотворец“. Вече е укрепен 
свода, за да се избегнат ин-
циденти, заради рушащата 
се сграда. Ентусиастите из-
питват затруднение в на-
мирането на камък за фри-
зовете на сачака, но това не 
ги отказва, и те продължават 
дейността си.

“Едва ли има човек, който 
е идвал до църквата и да не 
е усещал спонтанно желание 
да направи нещо. Същото се 
случи и с мен.

Църквата е феномен, из-
ключително радостен съм, че 
се запазва облика, автентич-
ността. Сигурен съм, че мно-
го хора ще я посетят от тук 
на татък, и ще останат оча-
ровани от цялата атмосфера, 
която пресъздава църквата“ 
заключи Пламен Куромилев, 
един от инициаторите за спа-
сяването на храма.

Дом-паметникът на 
БКП на старопланинския 
връх Бузлуджа, известен 
като Чинията, сред номи-
нираните в категорията 
„Архитектурно събитие 
на годината” годишните 
архитектурни награди 
WhATA Awards. 

В края на юли 2019-а за 
монумента беше отпуснат 
грант от американската 
фондация “Гети” в размер 
на 185 хиляди долара в рам-
ките на програмата “Keeping 
It Modern”. Средствата се 
предоставят на ICOMOS Гер-
мания, който създаде меж-
дународен екип за опазване 
на съоръжението, признато 
през 2018-а за един от 7-те 
най-застрашени обекта на 
културното наследство в 
Европа от европейската ор-
ганизация “Европа Ностра”.

Интересът на немската 
институция за опазване 
на артефакти от близкото 
минало към българския па-
метник беше провокиран от 
проекта на завършилата в 

Берлин млада българска ар-
хитектка Дора Иванова, която 
разработи проект за  възраж-
дането на Чинията – „Бузлу-
джа – паметта на времето“.

Грантът от “Гети” ще се из-
ползва за предпроектни про-
учвания, технически обслед-
вания и лабораторни анализи 
за състоянието на рушащото 
се от 20 години съоръжение. 
Макар че посещението му 
не безопасно, ежегодно мо-
нумента е посещаван не само 
от събиращите се под върха 
социалисти, а и от фотогра-
фи, които заснемат подобни 
обекти призраци по цял свят. 

арх. Дора ИВАНОВА

ЧИНИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ СЛЕДВАЩОТО 
"АРХИТЕКТУРНО СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА"

здрава. С времето 
и благодарение на 
вятъра и водата, тя 
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Резервации за туристически посещения:
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Резервации ресторант:
тел. 0889277730; e-mail: restaurant@damascena.net

www.damascena.net

Фоторазказ за Празника от Юлиян Стоев

Отец НИКОЛАЙ

Стефан Ноев скача за 
кръста за седми път, като 
в три от тях го „спасява“. 
Първото му участие в ри-
туала е, когато е едва на 
15 години, тогава и за 
първи път той „спасява“ 
кръста.С ВЯРА ДОКАЗА, ЧЕ

СПАСЕНИЕТО НА 
БОГОЯВЛЕНСКИЯ КРЪСТ
НЕ Е САМО НЯКАКЪВ ЮНАКЛЪК

Стефан Ноев е завършил 
Университета за хранител-
ни технологии в Пловдив и в 
момента работи в Казанлък 
по специалността си. 

„Пожелавам на казанлъ-
чани да сме единни, нека 
заедно да посрещаме радо-
стите и да си помагаме в бе-
дите. Този град е наш!“, каза 
минути след като извади 
кръста Стефан Ноев.

НА СТЕФАН МУ 
СТАНА НАВИК 

ДА СПАСЯВА 
БОГОЯВЛЕНСКИЯ 

КРЪСТ

Общо 42 млади мъже 
и юноши се включиха в 
Богоявленския ритуал 
тази година. Най-малки-
ят от тях е 12-годишният 
Петър Матеев, а най-въз-
растният 49-годишният 
Христо Христов. Трима 
мъже с името Йордан се 
съревноваваха за кръста, 
като единият от тях Йор-
дан Йорданов, скача за 21 
път.

Кметът Галина Стояно-
ва поздрави младите мъже 
участвали в ритуала и ги 
дари от името на Общината.

Ритуалът се организира за 
поредна година от Община 
Казанлък и Храм „Св. Про-
рок Илия“.

Църковният празник Бо-
гоявление бе почетен днес 
със Света Божествена ли-
тургия и Велик водосвет във 
всички православни хра-
мове в Казанлък. Отец Ни-
колай от Храм „Св. Пророк 
Илия“ сам влезе в ледените 
води на Старата  река и от 
там извърши хвърлянето на 
Богоявленския кръст.

А 17. ГОДИШНИЯТ ВАСИЛ СПАСИ КРЪСТА В ШИПКА

Сурва, сурва година,
весела година!

Едър клас на нива,
голям грозд на лоза,

жълт мамул на леса,
пълна къща с коприна,

червена ябълка в градина,
живо-здраво до година,

до година, до амина!

“КУКЕРЛАНДИЯ” 
ПРЕВЗЕ КАЗАНЛЪК

Музей на Фотографията 
– Казанлък, Художествена 
галерия “Жорж Папазов” 
– Ямбол, Сдружение ЯФО 
(Ямболска фотографска 
общност), Община Ямбол, 
Общинско предприятие 
“Култура и туризъм” – 
Ямбол и Община Тунджа 
представят Изложба “Ку-
керландия – избрани твор-
би” от фотографския фонд 
на художествена галерия 
“Жорж Папазов” – Ямбол.

Избраните фотоси са от 
ежегодно провеждания 

В сряда в Музей на Фотографията и съвре-
менните визуални изкуства отново се откри 
уникална изложба 

международен фотокон-
курс “Кукерландия” в 
рамките на Международ-
ния маскараден фестивал 
“Кукерландия” – Ямбол. 
Коратори на изложбата са 
Стоян Стоянов – Предсе-
дател на ЯФО и Констан-
тин Зайков дългогодишен 
организатор и член на 
журито. Изложбата има 
за цел да популяризира 
Международният маска-
раден фестивал и Фото-
конкурс “Кукерландия”.

Въпреки силният вятър 
и снежна виелица, време-
то не попречи на шипчен-
ци за четвърта поредна го-
дина да спазят традицията 
си и облечени в народни 
носии да нагазят в леде-
ните води, за да спасят 
Богоявленският кръст и да 
изиграят традиционното 
мъжко хоро.

30 смелчаци скочиха в ле-

дените води на микроязо-
вира, в близост до могилата 
Шушманец, но кръста улови 
17-годишният Васил Пондев, 
който живее в Павел баня и се 
включва в ритуала за първи 
път. Васил е възпитаник на па-
велбанската гимназия „Христо 
Ботев”. Традиционно момчето 
получи голяма осветена пога-
ча и бутилка червено вино от 
кмета на град Шипка Василка 
Панайотова.

Празничният ден в планин-
ското градче започна в ран-
ни зори с литийно шествие и 
камбанен звън от храм „Успе-
ние Богородично”, където отец 
Иван и децата на Шипка, обле-
чени в традиционни носии, 
поведоха шествието.

Шествието премина и през 
паметника на шипченския 
хайдутин Пеньо Чернеолу, къ-
дето всички се поклониха и от-
дадоха почит в негова памет.

Снимка: Богдан Братоев


