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А иначе казано: ЗНАЧИ МОЖЕЛО,
ЩОМ СЕ НАЛОЖЕЛО

На „Кармен“ вече могат 
да завидят и европейски-
те гета, но само да не ид-
ват и те в Казанлък, де!

Пространството зад коопе-
рацията вече е бетонирано, 
насипан е и филц. Акцията 
по почистването е изцяло 
дело на живеещите в квар-

84 фиша за глоби и 60 тона боклуци
след акцията на Общината в Махалата

тала. Циганите обещаха, че 
сами ще съблюдават за чис-
тотата и вече обмислят да 
си направят и зелен парк до 
блока. „В кварталните ма-
газини свършиха торбите 
за отпадъци. Защото живе-
ещите в Кармен масово ку-
пуват такива за изхвърляне 
на боклуците“ . Това заяви 

Димитър Банев, който е ини-
циатора на почистването 
и бетонирането зад блока. 
Следенето за нерегламенти-
раното изхвърляне на отпа-
дъци ще бъде денонощно. 
Самите хора са горди с глед-
ката, която вече представля-
ва пространството зад блока. 
Настояват от общината да 

сложат и камери, за да може 
да се залавят евентуални бъ-
дещи нарушители.

Остава открит въпроса: Да 
не е само ден до пладне, за-
щото от време оно помним, 
че циганин борч не плаща и 
пак около 8 март например, 
няма подомна акция за по-
чистване на нови 60 тона…
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КАЗАНЛЪШКИ 
ПРОФЕСОР 
КОМЕНТИРА 
ПОВЕДЕНИЕТО НА 
ДВАМА ГЕНЕРАЛИ
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КАЗАНЛЪК И 
ПАВЕЛ БАНЯ
СЕ РАЗБРАХА 
ЗА БОЛНИЦАТА

ОБЩИНАТА 
ЩЕ СЕ 
ОЦЕНЯВА ПО 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СТАНДАРТИ

Проф. д-р Петко Ст. Петков е бил винаги много 
реактивен спрямо ситуациите в Държавата не 
само в исторически план, но и в актуален. Ето 
какво сподели той след вчерашната публична 
изява на българския Президент

ИНОВАЦИИТЕ 
В МУЗЕЙ 
“ЧУДОМИР”,
КОИТО СЪЗДАВАТ 
ДОБАВЕНАТА РЕАЛНОСТ

Към стр. 2

Към стр. 2Към стр. 2

Община Казанлък 
е 21-та в България, 

която въвежда 
Обща рамка за 
оценка (CAF) в 

администрациите

По покана на Галина 
Стоянова днес в кабинета 
на Кмета се състоя среща 
с нейния колега от общи-
на Павел Баня Иса Бесоолу 
в търсене на разширени 
възможности за подкре-
па на МБАЛ“Д-р Христо 
Стамболски“, гр.Казанлък.

СВЕТОВЕН ПАЗИТЕЛ 
НА ИЗКУСТВОТО 

ОТКРИВА ИЗЛОЖБА В 
КАЗАНЛЪК   Към стр. 3
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ВернисажЕдна болница, пет общини и 114 586 човека

Седмицата

От 29 до 31-ти януари 
2020 г. в Общинска адми-
нистрация Казанлък се 
проведе специализирано 
обучение на служители 
във връзка с реализацията 
на проект „Въвеждане на 
Общата рамка за оценка 
(CAF) в администрациите“, 
осъществяван с финансо-
вата подкрепа на Опера-
тивна програма „Добро 
управление“, съфинанси-
рана от Европейския съюз 
чрез Европейския социа-
лен фонд и със съдействи-
ето на ИПА (Институт за 
публична администрация).

Лектор на обучението беше 
Мария Мадарова – сертифи-
циран обучител към ИПА – 
София.

CAF (Common Assessment 

По проект за създаване 
на добавена реалност в 
музея работи екипът на 
Литературно-художествен 
музей „Чудомир“

Директор на музея Добри-
на Матова изрази готовност 
новата придобивка да бъде 
факт още тази година за Чу-
домирови празници.

Тя поясни, че в зала 2 на 
Музея върху екран разде-
лен на три полета ще бъдат 
прожектирани стари ленти, 
свързани с живота и твор-
чеството на Чудомир: „В сре-
дата винаги ще вървят кадри 
с Чудомир, а от двете страни 
такива, които илюстрират 
стария Казанлък и родното 
село на твореца – Турия. Това 
ще бъде още една атракция в 
музея, нещо, което не е пра-
вено и много малко музеи 
ще притежават в бъдеще, и 
ще привлича все повече по-
сетители.“

Матова припомни, че в 
Музея от близо три години 
съществува интерактивен 
екскурзовод, който е изклю-
чително използван от по-
сетителите. Чрез него, с до-
косване на сензорен екран, 
който е разположен във фо-
айето на музея посетителите 

В срещата участваха за-
местник-кметът по хума-
нитарни политики Ахмед 
Мехмед в Община Казан-
лък, заместник-кметът 
на Павел Баня Йорданка 
Енева и управителят на 
МБАЛ“Д-р Христо Стам-
болски“ д-р Кети Мана-
лова.

Галина Стоянова анон-
сира началото на пореди-
ца от срещи с кметове и 
техните екипи на съседни 
общини, чиито жители 
ползват здравните услуги 
на казанлъшкото болнично 
заведение. В продължение 
на по-социалната политика 
в третия си мандат Кметът 
на Казанлък ще потър-
си по-широка финансова 
подкрепа за запазване на 
високото ниво на грижи, 
специалисти и оборудване 
в казанлъшката многопро-
филна болница.

Д-р Кети Маналова за-
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ОБЩИНАТА ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВА 
ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

СПЕЧЕЛИХМЕ ПРОЕКТ ЗА ДЕТСКА 
АКАДЕМИЯ ЗА ТАЛАНТИ

Framework) или Обща рам-
ка за оценка е инструмент 
за цялостно управление 
на качеството, създаден за 
публичния сектор. Като ос-
нова за разработването му е 
послужил Моделът за съвър-
шенство на Европейската 
фондация за управление на 
качеството (EFQM).

До настоящия момент 48 
централни, областни и об-
щински администрация са 
въвели модела, от които 20 
общини.

Прилагането на CAF и 
превръщането му в устой-
чива управленска практика 
ще насърчи непрекъснатото 
усъвършенстване на Общи-
на Казанлък, постигането на 
по-добри резултати за орга-
низацията и за хората в нея, 
за потребителите на услуги, 
за партньорите и за обще-
ството като цяло.

Проектът на Община Ка-
занлък за преустройство 
и реконструкция на сгра-
дата на Основно училище 
„Св. Св. Кирил и Методий“, 
с. Розово в Детска акаде-
мия за развитие на талан-
ти бе одобрен по „Красива 
България”

Преустройството и рекон-
струкцията на сградата на 
Основно училище „Св. Св. 
Кирил и Методий“, с. Ро-
зово в Детска академия за 
развитие на таланти бе одо-
брен по „Красива България”, 
мярка М02 „Подобряване на 
социалната инфраструкту-
ра”. Предстои подписване на 
споразумението между Ми-
нистерството на труда и со-
циалната политика и Кмета 
Галина Стоянова.

Първият етап на проекта 
включва въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност на 
учебения корпус – съществу-
ващата сграда на училището. 
Кандидатстването с макси-
мална обща стойност 228 
723,40 лв. с ДДС съфинанси-

ране от Община Казанлък в 
размер на 160 129,25 лв. с ДДС 
(70,01% от общия бюджет) 
Общински съвет – Казанлък 
одобри в края на миналата 
година.

В бъдеще ще бъде търсено 
финансиране за втория етап 

на проекта за Детска акаде-
мия за развитие на таланти, 
който предвижда изграждане 
на спален корпус, амфитеа-
тър, тенис корт и мини фут-
болно игрище.

Сградата на ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в с. Розово 

първоначално е била разпо-
ложена на един етаж. В по-
следствие е пристроен втори 
и допълнителна част към 
сградата. През последните 
три години, поради намале-
лия брой ученици училището 
не функционира.

имат възможност да избират 
различни опции, сред които 
автентичният глас на Чудо-
мир, анимирани герои от 
Чудомировите „ Нашенци“, 
филм за Чудомир и др.

Засега интерактивният ек-
скурзовод е двуезичен – на 
български и на английски 
език. Екипът на музея възна-
мерява да включи към него 
и други езици, което би уле-
снило чуждестранните посе-
тители.

„Новите технологии са 
тези, които привличат мла-
дите хора. И начинът да съз-
даваме и възпитаваме млада 
публика е този – да бъдем в 
крак с времето, да имаме и 
модерни технологии в екс-
позиция“, подчерта Добрина 
Матова.

Тази година празниците 
ще преминат под знака на 
130 години от рождението 
на Димитър Чорбаджийски 
– Чудомир и 125 години от 
рождението на неговата съ-
пруга Мара Чорбаджийска.

Ще бъде връчена 51-та 
литературна награда „Чудо-
мир“ за къс хумористичен 
разказ, съвместно с вестник 
„Стършел“ и Фондация „Чу-
домир“.

Ще се проведе и 19-то из-
дание на театралния фес-
тивал „Комедийният хит на 

сезона“. В него ще участват 
пет спектакъла, представени 
от театрални трупи в София, 
Силистра, Кърджали и Казан-
лък, като всички те ще бъдат 
по Чудомирови творби.

„Програмата на Чудоми-
рови празници по традиция 
обхваща всички сфери на 
изкуството, всички катего-
рии и възрасти посетители, 
обърната е и към младите 
хора, като традиционно в 
нея са включени редица изя-
ви свързани с деца и учащи“, 
поясни Матова.

В този смисъл тя подчерта, 
че са традиционни и конта-
ктите на организаторите на 
празниците с Националното 
училище по пластични изку-
ства и дизайн „Акад. Дечко 
Узунов“ в Казанлък.

Две от големите събития 
в програмата на празници-
те са с тяхно участие – арт 
инсталация в градска среда, 
която ще бъде открита на 25 
март и творческа работилни-
ца, в която по традиция уче-
ниците на гимназията пра-
вят реплики на Чудомирови 
творби. Тази година те ще 
бъдат свързани с изложбата 
„По Чудомировски“. В нея ще 
бъдат представени избрани 
шаржове от творчеството на 
Чудомир.

В Чудомирови празници 

2020 ще бъдат открити седем 
изложби, като две от тях са 
фотографски. Една от тях е 
„Художниците на Казанлък“ 
и е от фотоархива на Тодор 
Славчев. Във Фотоклуба в 
Казанлък със своя изложба 
ще гостува Домът на хумора 
и сатирата.

В Художествената галерия 
в Казанлък ще бъде открита 
изложба на двама местни ка-
рикатуристи – Дечко Нико-
лов и Николай Фитков.

В дните на Чудомирови 
празници ще се състоят се-
дем литературни премиери. 
Светослав Иванов ще пред-
стави „Чудовища и будите-
ли“. Гост на Казанлък ще бъде 
и актрисата Татяна Лолова, 
която ще представи книга-
та си „Дневници“, а Георги 
Тошев ще гостува с филм и 
книга за големия български 
актьор Наум Шопов. Юлия 
Пискулийска ще представи 
„Псевдоним вирус окраска 
диверсия“.

Една от традиционните 
прояви в празниците е Учи-
лището по каридатура, което 
ще има своето четвърто из-
дание. Преподаватели в него 
ще бъдат карикатуристите 
Дечко Николов и Николай 
Фитков.

В празниците ще се прове-
дат три музикални събития: 

Държавна опера – Стара За-
гора ще гостува с две свои 
камерни постановки, ще се 
проведе и рок-концерт.

В „Неделно матине“ ще 
гостуват пианистката Надеж-
да Цанова, която е родом от 
Казанлък и Росен Недялов – 
кларинет.

С Ненчо Балабанов и Ма-
риела Костадинова ще бъ-
дат представени две детски 
книжки: Ненчо Балабанов ще 
представи книгата си „Фоку-
си“, а Мариела Костадинова 
– „Червените мишки“.

Шест пътуващи изложби 
на Димитър Чорбаджийски, 
които ще бъдат открити в 
различни градове на страна-
та, ще съпътстват 27-те Чудо-
мирови празници, каза ди-
ректорът на ЛХМ „Чудомир“ 
Добрина Матова.

Три изложби ще гостуват 
в София през месеците фев-
руари и март: пътуващата 
експозиция „Репродукции“ 
на Димитър Чорбаджийски 
ще гостува на Столична биб-
лиотека, в Университетска 
библиотека – София ще бъде 
открита фотодокументална 
изложба за Чудомир, която 
е свързана със 130 години от 
рождението му, а в галерия 
„Финес“ ще бъдат изложени 
оригиналите от пътуващата 
изложба „Нашенци“.

Пътуващата изложба „Ре-
продукции“ ще гостува и в 
Шабла, където ще бъде пред-
ставена в Народно читалище 
„Зора“, след това в Регионал-
на библиотека “Никола Вап-
царов” в Кърджали.

„Нашенци“ ще бъде пред-
ставена и в Регионален му-
зей – Пазарджик.

Екипът на Литературно-ху-
дожествен музей „Чудомир“ 
съвместно с платформата 
„Уча се“ подготвят видео 
урок, който ще бъде свързан 
с творчеството на Димитър 
Чорбаджийски – Чудомир.

От две години Чудомир се 
изучава в учебните програми 
по български език и литера-
тура на средните училища, 
в 8-ми и 9-ти клас. Изучава 
се и в дисциплината „Изоб-
разително изкуство“ в две 
категории: „Карикатура“ и 
„Пропорции“. Всичко това, 
което е част от програми-
те на училищата ще бъде 
включено във видео урока на 
платформата „Уча се“.

Директорът на ЛХМ „Чу-
домир“ Добрина Матова 
припомни, че по традиция 
празниците се откриват на 
25 март – Благовещение, 
рождената дата на писателя 
– хуморист, а финалът им е 
на 1 април – Ден на шегата.

В МУЗЕЙ “ЧУДОМИР”, СЪЗДАВАТ ДОБАВЕНАТА РЕАЛНОСТ
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Днес от 17.30ч. ЛХМ „Чу-
домир“ се открива излож-
ба - живопис "Бреговете" 
на Климент Атанасов - 
известен бургаски худож-
ник, реставратор и зограф

След 39 самостоятелни из-
ложби в България и чужбина 
Климент Атанасов –  худож-
ник, реставратор и зограф 
излага картини и в Казанлък.

Климент Атанасов завърш-
ва Художествената Акаде-
мия – София – специалност 
консервация и реставрация 
през 1984 година. Има 39 са-
мостоятелни изложби у нас 
и в чужбина, той стои зад 
реставрацията над двадесет 
църкви и музеи, и пр.

Александър Рабинович – 

СВЕТОВЕН ПАЗИТЕЛ НА 
ИЗКУСТВОТО ОТКРИВА 
ДНЕС СВОЯ ИЗЛОЖБА

председател на Световната 
организация за духовно 
наследство със седалище 
в Израел и ученик на из-
обретателя Михаил Ка-
лашников, награди лично 
с орден “Чест и мъжество” 
реставратора, художник и 
зограф Климент Атанасов. 
Отличието се връчва за 
първи път на българин. Не-
гови носители са изявени 
дейци на културата и об-
ществения живот, както и 6 
президенти.

“Награждаваме една 
достойна личност от све-
товна величина. Като па-
зители на културното на-
следство не можем да не 
оценим приноса на един от 
синовете на България. Това 
е човек на целия свят! каза 
Александър  Робинович.

позна участниците в срещата 
с възможностите на лечеб-
ното заведение и неговото 
финансово състояние, както 
и най-важните проблеми за 
решаване. „Казанлъшката 
болница стои доста устойчи-
во сред общинските болници 
на здравния пазар в страна-
та, с добри специалисти.“, 
отбеляза д-р Маналова. Тя 
подчерта сравнително ста-
билната роля на болницата 
в региона, но отбеляза, че 
необходимостта от запазва-
не на нивото и постоянната 
потребност от модернизация 
са от изключително значение 
за здравето на всички, живе-
ещи в региона. Болницата в 
Казанлък посреща годишно 
повече от 11 000 жители на 
5 общини: Казанлък, Павел 
Баня, Мъглиж, Гурково и Ни-
колаево. През 2019г. 6 800 
жители на община Казанлък 
са преминали през лечебното 
заведение. От Павел Баня тех-
ният брой е 1 100.

КАЗАНЛЪК И ПАВЕЛ БАНЯ
СЕ РАЗБРАХА ЗА БОЛНИЦАТА

ГУРКОВО И НИКОЛАЕВО  
СЕ ПРИСЪЕДИНИХА

В срещата с представи-
телите на местната власт 
участваха заместник-кме-
тът по хуманитарни поли-
тики в община Казанлък 
Ахмед Мехмед и управи-
телят на МБАЛ“Д-р Христо 
Стамболски“ д-р Кети Ма-
налова. 

Тя запозна кмета на Гурко-
во Мариан Цонев със специ-
фичните медицински грижи, 
които казанлъшката болница 
осигурява за не малка част от 
жителите на много отдалече-
ни населени места в Гурково, 
свързани с ниския социа-
лен статус, преобладаващо 
възрастно население, висок 
процент инвалидизация и 
необходимостта от хемодиа-
лиза в последната община в 
североизточната част на об-
ласт Стара Загора. „Нямам 
против, може да разчитате 
на мен!“, откликна Кметът 
на Гурково. Той се ангажира 

да внесе предложение към 
общинските съветници и 
да поиска тяхното съгласие 
за размера и формата на 
финансова подпомагане на 
лечебното заведение.

„С целия екип се борим 
за първото място сред 69-те 
общински болници в цялата 
страна и като кадри, и като 
оборудване и като меди-
цински дейности.“, започна 
управивтелят на казанлъш-
ката болница представянето 
на работата и затруднения-
та на здравното заведение 
пред кмета на община Ни-
колаево Николай Кънев и 
председателя на Общинския 
съвет Юсеин Юсменов. Учас-
тниците в срещата обсъ-
диха денонощните спешни 
дежурства, консултации със 
специалисти и редица из-
следвания, каквито в райо-
на предоставя единствено 
многопрофилната болница 
в Казанлък. 

Общините Гурково и Николаево заявиха готовност да 
подкрепят МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“, гр.Казанлък.

ПОДЛИСТНИКЪ
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Парите на Казанлък за 2020.

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от 
ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от На-
редба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със 
Заповед №149/04.02.2020 год. на Кмета на Община Казанлък 
за провеждане на публични  търгове с тайно наддаване за от-
даване под наем за срок от десет години на общински  имоти 
–офиси и магазини както следва:

- Общински обект 1: самостоятелен обект в сграда, с обща 
площ 127,1 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.34 по КККР 
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. 
на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. Чудомир №6, 
ет.4, обект 34, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. 
с идентификатор 35167.502.70. Предназначение:За офис, по-
сочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 19 от Приложение 9 с 
начален месечен наем в размер на 443,00лв. без ДДС.

- Общински обект 2: самостоятелен обект в сграда, с обща 
площ 127,1 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.22 по КККР 
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. 
на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№6, 
ет.3, обект 22, намиращ се в сграда №1, разположена в п.и. с 
идентификатор 35167.502.70. Предназначение: За офис, по-
сочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 18 от Приложение 9 с 
начален месечен наем в размер на 443,00лв. без ДДС.

- Общински обект 3: самостоятелен обект в сграда с обща 
площ 127,1 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.10 по КККР 
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД -18-88/2015г. 
на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък ,ул. „Чудомир“№6, 
ет.2, обект 10, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. с 
идентификатор 35167.502.70. Предназначение: за офис, по-
сочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 13 от Приложение 9, с 
начален месечен наем в размер на 443,00лв. без ДДС.

- Общински обект 4: самостоятелен обект в сграда, с обща 
площ от 122,81 с идентификатор 35167.502.70.1.6 по КККР на 
гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г.на ИД 
на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№6, ет.1, 

обект 6, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. с иден-
тификатор 35167.502.70. Предназначение: За търговска дей-
ност, посочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 2 от Приложение 
9, с начален месечен наем в размер на 370,00лв.без ДДС.

- Общински обект 5: самостоятелен обект в сграда, с 
обща площ от 201 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1 по 
КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. 
на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№6, 
ет.-1, обект 1, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. 
с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: За търговска 
дейност, посочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 1 от Прило-
жение 9, с начален месечен наем в размер на 537,00лв. без 
ДДС.

Публичните търгове ще се проведат на 26.02.2020г. год. от 
10,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №22. Доку-
менти да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ да-
тата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за 
информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 05.03.2020 год., при 
същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа 
на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обя-
вената годишна  наемна цена

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни 
дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 
в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 
16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. 
Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 
лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за ин-
формация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник – кмет на Община Казанлък

Бюджетът за 2020 годи-
на на Община Казанлък 
продължава политиката 
за подобряване на инфра-
структурата на уличната 
мрежа в града и населени-
те места, както и за рекон-
струкция на множество 
сгради, каза общинският 
съветник от ГЕРБ.

Според арх.Емил Недялков 
акцент в бюджета е пред-
стоящият ремонт на надлеза 
към “Арсенал”. Заложено е и 
асфалтиране на две големи 
улици в кв. „Изток“ – „Олим-
пиада“ и „ Толиати“, като ще 
бъде ремонтирана и приле-
жащата им тротоарна площ, 
асфалтиране на алеята север-
но от бл. 41 в кв. „Изток“, в 

Казанлъчани вече мо-
гат напълно незплатно да 
изхвърлят строителните 
си отпадъци на депото в 
местността „Голяма Ва-
ровита“ в землището на 
с. Шейново, каза замест-
ник-председателят на Ко-
мисията по селско и горско 
стопанство и екологичен 
ред в ОбС Стефан Стефа-
нов и подчерта, че в този 
смисъл ще се разчита на 
отговорността и мисълта 
за опазване на околната 
среда на казанлъчани, за-
щото грижата за оконата 
среда е здраве.

По отношение на параме-
трите на Бюджета на Общи-
на Казанлък за 2020 година в 
частта екология, той поясни, 
че с 20 процента е увеличена 
сумата за опазване на окол-
ната среда. При бюджет от 7 
млн. 100 хил.лв. за 2019 годи-
на, през 2020 година са пред-
видени над 8 млн. 600 хиляди 
лв. В тази връзка той подчер-
та, че предстои една част от 
тези средства да бъдат насо-

"И през 2020 година Об-
щина Казанлък ще продъл-
жи да запазва на учебните 
заведения в населените 
места ", каза общинският 
съветник Радиана Стефа-
нова, заместник-председа-
тел на ОбС

При обсъждането на Бю-
джет 2020 година на Община 
Казанлък Радиана Стефанова 
поясни, че в Бюджета е зало-
жено 20 – процентно завише-
ние на субсидията на спорт-
ните клубове, което е 210 хил.
лв. за повече от 30 спортни 
клуба в Общината.

„Надявам се, че по този на-
чин дейността на клубовете 

Политическата ситуа-
ция изглежда прекале-
но сериозна, но това не 
означава, че не може да 
бъде разбрана и анали-
зирана. Разбира се, за-
виси от гледната точка и 
личния интерес на все-
ки коментатор. Колкото 
някой е по-ангажиран и 
пристрастен към поли-
тическите субекти, кои-
то се “бият” (все едно 
дали са партии или ви-
дни личности), толкова е 
по-необективен и “крив”. 
Имайте го предвид.

Не гледайте само, както 
обикновено правят масите, 
кой говори, а какво казва и 
какви са мотивите му, де-
мек има ли личен користен 
интерес или наистина се 
опитва да е обективен. А 
тези с предубежденията – за 
всичко са виновни комуни-
стите, Русия, американците, 
масоните и др. подобни хич 
и да не четат нататък. Няма 
да изтрия коментарите им, 
но няма и да ги мисля.

Има няколко въпроса, 
на които в обществото има 
почти категорични отгово-
ри, но официално те не са 
меродавни, защото се от-
читат като непретенциозни 
непредставителни социоло-
гически показатели, макар 
всички да разбират, че тях-
ното реално съществуване 
всъщност създава двоен, че 
и троен стандарт на мислене 
и оценка.

У нас винаги, още от т.
нар. възраждане има нещо 
като обществено-политиче-
ски шизофренизъм – една 
“истина” за пред хората, и 
друга – у дома. Затова хо-
рата, които успяват да при-
ближат официалното с нео-
фициалното и да имат едно 
лице, обикновено изглеждат 
чудаци, нередовни някак…

1 въпрос – България в мо-
мента и в последните годи-
ни наистина ли е парламен-
тарна република? Наистина 
ли, действително ли Пар-
ламентът взема стратеги-
ческите решения, определя 
посоката, Управлява и На-
правлява или само гласува, 
узаконява решения, взети 
някъде другаде от някои 
други реално важни, но не 
конституционно оторизира-
ни фактори? Нищо не твър-
дя, поставям въпрос. Но от 
отговора на този въпрос за-
виси дали сме на прав и общ 
път или се мандахерцаме в 
някаква виртуалност, в ка-
квато според мен ни вкара 
огромната измама “10 но-
ември”.

2 въпрос – Президентът 
независим ли е? Не само 
този, но и той. В смисъл не 
изобщо, няма такива хора 
никъде. Но независим ли е 
в степента на претенцията 
си да бъде главен изрази-
тел на общото мнение и на 
обществения интерес (до-

 КАЗАНЛЪШКИ 
ПРОФЕСОР КОМЕНТИРА
ПОВЕДЕНИЕТО НА ДВАМА
ГЕНЕРАЛИ

колкото изобщо има такъв 
осъзнат общ стремеж). Знам, 
че ще прозвучи субективно, 
но ето един пример. През по-
следните две години се разви 
истинска национална кампа-
ния с искане за едно просто 
и много добре аргументи-
рано, при това подкрепено 
от няколко хиляди подписа 
искане – за възстановяване 
на исторически утвърденото 
и традиционно име на един 
славен старопланински връх 
– “Свети Никола”.

Лично президентът нищо 
не каза по темата официално, 
макар че аз знам неофици-
алното му становище – той 
знае, той разбира, той уважа-
ва историческата истина, но 
се страхува да вземе очаква-
ното от мнозинството реше-
ние по някакви, неизвестни 
за мен, съображения. Точка 
по този въпрос. Затова попи-
тах – независим ли е?

Всички, които следят пуб-
личните ми изявления, знаят, 
че винаги съм призовавал, 
правя го и сега, към задъл-
жително уважение и пазене 
достойнството и авторитета 
на институциите, без това 
дори и кекавата ни фасадна 
демокрация е немислима. 
Така че това не е личен упрек, 
а основателен въпрос – Пре-
зидентът независим ли е? 
Защото ако не е, ще е важно 
от какво и от кого е зависим. 
А аз поне много бих искал да 
му вярвам, както бих искал да 
вярвам на всички други по-
литически персони, заемащи 
важни избираеми институ-
ционални държавни постове 
във формално разделените 
три власти (идеята на Монте-
скьо няма нищо общо с това, 
което реално става у нас – три 
функции на единната дър-
жавна власт, а не три ядрени 
централи, които се дебнат и 
се обстрелват като врагове).

3 въпрос е особено важен 
– Лъжат ли ни? Тук няма ни-
какво място за уклончив от-
говор, няма как отговорът да 
е “зависи”, ама сега “така се 
налага”, ами ти уж си умен – 
“нима не разбираш” или още 
по-директното – абе, Петко, 
кво ти става, бе, човек, къде 
си ръгнал и проч… Нищо не 
ми става, освен че отдавна се 
стискам, търпя, мълча, всеки 
ден от мен минава и все така 
си остава, че и по-зле става. 
Ако отговорът на този само 
въпрос е положителен, всич-
ките останали може и да ня-
мат значение. Защото без до-
верие няма семейство, няма 
държава, няма общество. … 
Ако знаете, че ви лъжат, и пак 
им вярвате, ами сърбайте си 
попарата. А ако вярвате на 
някой, който не лъже, то вие 
сте достоен за завиждане. По-
кажете го, убедете ни в него-
вата почтеност и може би ще 
успеем да се измъкнем…

Ето за това става въпрос, а 
не просто за Бойко и за Ру-
мен.

от стр. 1

от стр. 1 НАМЕРИ 
ОБЩИНАТА ЗА ДА 
БЪДЕМ ЕВРОПЕЙЦИ8 ХИЛ.ЛВ. 

МЛН. 
И 600

чени към закупуване на нови 
машини за сметосъбиране, 
сметоизвозване, контейнери 
за смет от различни типове.

За нуждите на Общинско-
то предприятие „Комунални 
дейности и поддръжка на ин-
фраструктурата“ ще бъдат за-
купени нови електромобил, 
челен товарач, товарен авто-
мобил тип самосвал, който 
да подпомогне функциите на 
предприятието, като всичко 
това ще допринесе за нама-
ляване на замърсяването на 
околната среда.

Стефанов каза още, че 
важно за Бюджет 2020 е из-
вършването на рекултивация 
на депо за твърди битови 
отпадъци на територията на 
село Черганово за над 230 
хил.лв., което ще подобри съ-
ществено екологичната среда 

както на село Черганово, така 
и на цялата община.

Във връзка с предотвратя-
ване на екологични бедствия 
и аварии се предвижда из-
граждането на два баража на 
река „Стара река“ в района на 
село Енина, за да се избегне 
бъдеща ерозия и наводнения 
от евентуални проливни дъ-
ждове. „Тези баражи запазват 
и рибните запаси и респек-
тивно са важни за опазване 
на местното биоразнообра-
зие“, каза Стефанов.

За подобряване на реда в 
събиране на твърди бито-
ви отпадъци и опазване на 
околната среда бе приета На-
редба №23 за управление на 
отпадъците на територията 
на община Казанлък. В нея е 
обърнато сериозно внимание 
на разделното събиране на 

отпадъци, като е предвидено 
да бъдат увеличени местата, 
където ще бъдат поставени 
контейнери за разделно съ-
биране на отпадъци. В наред-
бата са прецизирани и глоби-
те, които ще бъдат налагани 
за нерегламентирано отхвър-
ляне на отпадъци както от 
физически, така и от юриди-
чески лица.

„Съветниците от ГЕРБ под-
крепихме на първо четене 
проекта за бюджет на Общи-
на Казанлък за 2020 година, 
защото той следва политика-
та за управление на община 
Казанлък на кмета Галина 
Стоянова и нейния екип. Ос-
вен това, в него е заложено и 
решаването на проблем в све-
товен мащаб, какъвто е опаз-
ването на околната среда“, 
подчерта Стефан Стефанов.

ще бъде облекчена, повече 
деца и младежи ще могат да 
се включат в различните про-
яви на масов спорт, особено 
тези, които са традиционни 
за Казанлък. В същото време 
състезателите ще могат да 
участват в много повече със-
тезания и съответно да подо-
бряват и постиженията си“, 
каза Стефанова

Като друг акцент тя опре-
дели проектът за реконструк-
ция на сградата на учили-
щето в село Розово, която от 
много години не се използва. 
Проектът е насочен към пре-
връщането му в детска акаде-
мия за развитие на таланти. 
„Проект, който ще превърне 
тази база в привлекателна и 

модерна сграда, за да може 
децата и младежите да раз-
виват своите таланти в облас-
тта на науката, изкуствата и 
спорта“, подчерта Стефанова.

В Бюджет 2020 е заложено 
и 50 – процентно увеличе-
ние на хранодена в детските 
заведения на територията на 
община Казанлък, което ще 
бъде за сметка на качеството 
и разнообразието на предла-
ганата храна. В същото време 
всички родители, които полз-
ват услугите на Общинското 
предприятие „Кухня – май-
ка“ ще бъдат подпомогнати 
с намаляване на стойността 
на купона, която заплащат до 
момента.

Радиана Стефанова пояс-

ни, че и Бюджет 2020 година 
ще продължи политиката за 
ремонти в учебните и дет-
ски заведения в община Ка-
занлък. Продължава вторият 
етап на ремонтните дейности 
в детска градина „Славейче“. 
Акцент са и дейностите на-
сочени към подобряване на 
дворните пространства и уре-
дите за игра в детските гра-
дини и ясли, като през 2020 
година ще бъдат обхванати 
Детска ясла №8, детските 
градини „Юрий Гагарин“ и 
„Пчелица“.

Предвидени са средства за 
дейности и във филиалите на 
градините в населените мес-
та. Предвидена е и сума за га-
зификация на Основно учи-
лище „Христо Ботев“ в село 
Енина, с всички положителни 
последици от това.

С 30 хил.лв. ще бъде обез-
печена Програмата за закри-
ла на детето, която осигурява  
подпомагането на талантли-
вите деца.

Радиана СТЕФАНОВА: 

ДЕЦАТА, СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЕТО 
ОСТАВАТ ПРИОРИТЕТИТЕ И ЗА 2020

кв. „Христо Ботев“ – ул. „Хан 
Аспарух“. Това е и улицата, 
която ще поеме целият поток 
от автомобили, докато тече 
ремонтът на надлеза.

Асфалт ще бъде положен и 
пред Стадиона, ще бъдат ре-
монтирани и множество дру-
ги улици в града и населени-
те места, както и тротоарни 
пространства. Такъв е случа-
ят с ул. „Старозагорска“ в Ка-
занлък, където е предвидено 
и изграждането на паркинг.

Недялков поясни, че 
участък от четвъртоклас-
ната пътна мрежа към връх 

„Бузлуджа“ също ще бъде ас-
фалтиран.

Освен пътната инфраструк-
тура, бюджетът предвижда 
и редица други ремонтни 
дейности в града и селата на 
община Казанлък. Предстои 
ремонт на сградата на ДКЦ – 
Поликлиника, реконструкция 
на ДГ „Славейче“ – етап 2 с ре-
монт на покрив, изпълнение 
на проект за преустройство на 
втория етаж в Дома за стари 
хора с деменция, ремонт на 
Бозвелиевата къща, която е 
филиал на Общинска библио-
тека „Искра“.

Предвидено е и изграждане 
на мрежови фотоволтаични 
системи за над 10 спирки от 
градския транспорт в Казан-
лък, които ще служат за зареж-
дане на мобилни устройства.

„Бюджетът за 2020 година е 
най-голям от всички бюджети 
на Община Казанлък до мо-
мента и кореспондира с поли-
тиката на кмета Галина Стоя-
нова, както и с политиката на 
ГЕРБ. Това е бюджет правен с 
мисъл за казанлъчани, за да 
останат те в града, а които не 
са, да се върнат“, каза Емил 
Недялков.

Арх.Емил НЕДЯЛКОВ: ПРАВИМ НАИСТИНА 
ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА

от стр. 1

от стр. 1

Ами това е!

Рекорд: Никога сме нямали 

толкова пари66 996 693 ЛВ.



Брой 54 Петък, 7 февруари 2020 г.
Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ № 48 ОС_162/14.01.2020 г.
I. Изменя Решение № 656/24.01.2018 г., в частта „Срок за погасяване“ 

като текста от „до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на 
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погася-
ване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.“ става „ до 
25.08.2020 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 
без такса за предсрочно погасяване.“. Всички останали текстове остават 
непроменени.

II. Дава съгласие Община Казанлък да сключи Анекс към Договор за кре-
дит № 958/23.03.2018г. с „Фонд на органите на местното самоуправление в 
България – ФЛАГ“ ЕАД, който да отразява решението по т. I.

III. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подготви 
искането за анекс към Договора за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ 
– ФЛАГ ЕАД, да подпише Анекс към договора за кредит, както и да извър-
ши всички останали необходими правни и фактически действия за изпъл-
нение на решението по т. I.

РЕШЕНИЕ № 49 ОС_168/16.01.2020 г.
1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предло-

жение „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община 
Казанлък“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление 
на общините“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014 – 2021 година.

2. Максималната обща стойност на бюджета на проектното предложе-
ние по т. 1 да бъде до 600 000 евро (1 173 498 лева) с ДДС, 100% безвъзмез-
дна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ № 50 ОС_169/16.01.2020 г.
Дофинансира за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. утвърдените 

в Приложение № 1 на Решение № 1117/25.07.2019 г. маломерни и слети 
паралелки в училищата в община Казанлък за учебната 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ № 51 ОС_175/17.01.2020 г.
I. Приема Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 

2020 година, както следва:
По  приходите в размер на 66 996 693 лева , съгласно Приложение №1:
За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 39 

016 721  лева, в т.ч.
1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер 

на 37 306 651 лева.
1.1.2. Преходен остатък от 2019 година в размер на 1 845 782 лева, в т.ч.:
1.1.2.1 остатък по левова сметка – 1 845 782 лв.;
1.1.2.2 остатък по валутна сметка – 92 442 лв.;
1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки с ЕС в раз-

мер на (-)228 154 лева;
1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 27 979 972лева, в т.ч.:
1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер 

на 18 069 399  лева, в т.ч.:
1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 5 432 500 лева;
1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 11 859 815 лева.
1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 777 084 

лева
1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер 

на  4 357 700 лева и      средства за зимно поддържане и снегопочистване на 
общински пътища 180 700 лева;

1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 1 119 
700 лева;

1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на 692 500 лева;
1.2.5. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 2 440 748 лева;
1.2.6. Временни безлихвени заеми(нето) в размер на (-) 4 918 214 лева;
1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (+) 5 929 816 

лева;
1.2.8. Друго финансиране в размер на 95 734  лева;
1.2.9. Преходен остатък от 2019 година в размер на  4 893 391 лева.
По разходите в размер на 66 996 693  лева, както следва:
2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер 

на 39 016 721  лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно При-
ложение №3

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 27 979 972 лева, в 
т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер на 25 373 949 лева, разпределени по  
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 4

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените при-
ходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дей-
ности в размер на 2 606 023 лева, разпределени по  функции, дейности и 
параграфи, съгласно Приложение № 5.

Приема Плана  за 2020 година по бюджетните взаимоотношения, вре-
менните безлихвени заеми и финансирането, както следва:

3.1. Трансфери:
 Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 5 658 100 лева
 Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), 

както следва  
692 500 лева:
- Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 от ЗУО (-) 

21 600 лева;;
- Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64 от ЗУО  (-) 1 

425 000 лева;
- Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната политика 

по ''Проект "Красива България" - Детска академия за развитие на таланти 
с. Розово ( –) 160 107 лева;

- Трансфери, възстановени от РИОСВ чрез Община Стара Загора на ос-
нование на чл. 25 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина 
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци (+) 1 060 447 лева;

- Трансфер от МРРБ за реконструкция на надлез „Катекс“ по споразуме-
ние с Община Казанлък – (+) 1 238 760 лева.

3.1.3. Трансфери между бюджети и  сметки за средства от Европейския 
съюз (-) 2 440 748 лева

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 4 918 214 лева, в т.ч.:
Предоставени Временни безлихвени заеми (-) 6 116 000 лева, в. т.ч:
По ОПРР „Изграждане на дневен център за подкрепа на лица с различи 

форми на деменция и техните семейства“ – 111 000 лева;
По проект на ОПРР „Интегриран градски транспорт“ – 1 550 000 лева;
По ОПРР проект „Светът на траките“ – 4 379 000 лева;
По ОПРЧР проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ – 66 00 лева;
Норвежко партньорство – 10 000 лева;
3.2.2.  Възстановени Временни безлихвени заеми (+) 1 197 786 лева, в. 

т.ч:
- по ОПРР проект „Образователна инфраструктура в Община  

Казанлък“ – 1 187 786 лева;
Норвежко партньорство – 10 000 лева;
3.3. Заеми от банки и други лица в страната  (+) 5 929 816 лева, в т.ч.:
3.3.1. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)733 333 

лева;
3.3.2. Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд 

ФЛАГ за проект по ОПРР „Образователна инфраструктура в Община Ка-
занлък“ (-) 1 187 786 лева;

3.3.3. Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – (+) 7 850 
935: 

- за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ от 
Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в 
размер на 1 550 000 лева

- за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд „Мени-
джър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 921 935 
лева

- за финансиране по проект ОПРР „Светът на траките" от Фонд за ор-
ганите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 
4 379 000 лева.

Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2019 година:
за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;
за местни дейности, съгласно Приложение №7.
Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 

година, съгласно Приложение №8.
Утвърждава План–график за размера и сроковете за разплащане  на 

просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от 
бюджета за 2020 година, съгласно Приложение №9

Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 
бъдат събрани през бюджетната година в размер на 75 000 лева.

Съгласно чл. 94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава:

   Максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в раз-
мер до  39 358 057 лева,  като наличните в края на годината не могат да 
надвишават 7 379 636  лева.          

Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да 
бъдат поети през годината в размер до 44 277 814 лева, като  наличните 
към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надви-
шават  24 598 785 лева.

Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2020 година 
в размер на 7 850 935 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 
31.12.2020 година (чл. 39 от ЗПФ) -  7 850 935  лева.

Утвърждава разходи за 2020 година в размер на 270 000 лева, разпреде-
лени по  кметства, съгласно  Приложение № 10.

- В рамките на утвърдените средства са включени 2000 лева за празник 
на населеното място и 600 лева за зимно почистване на улиците и площа-
дите на населените места. Средствата се изразходват на база утвърдена 
план-сметка.

Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персона-
ла от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11.

Утвърждава Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 
2020 година, съгласно  Приложение №12.

Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в 
размер на 9 252 414 лева, съгласно Приложение №13.

Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капита-
лови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2020 година, 
по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на матери-
ални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни 
работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капи-
талови разходи, съгласно   Приложение №14.

Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи  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 инфраструктура, както и за погасяване на полз-
вани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата ин-
фраструктура, съгласно Приложение №15.

Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на 
Община Казанлък за 2020 година и средства в размер на 230 000 лева за 
реализирането му, съгласно   Приложение №16.

Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2020 година и 
средства в размер на 37 000 лева за реализирането му и разходи в размер 
на 210 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, 
определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата 
да бъдат разпределени от комисия, определена със Заповед на Кмета  на 
Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет - Ка-
занлък, съгласно Приложение №17.

Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионера, инвалида и 
други  в размер на 39 890 лева и Календар на общински инициативи за 
хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в раз-
мер на 3 500 лева и календар за социални инициативи в размер на 3 500 
лева, съгласно Приложение №18.

 Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2020 година и 
средства в размер на 20 000 лева, съгласно Приложение №19.

Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз, съгласно Приложение №21.

Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел 
„Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.

Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните 
институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23

Исторически музей „Искра“;
ЛХМ „Чудомир“;
Художествена галерия - Казанлък;
Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудио-

визуални изкуства“
Общинска библиотека „Искра“;
Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 
Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функ-

ция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №24.
Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функ-

ция „Образование “, съгласно Приложение №25.
Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен 

център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложе-
ние №26.

Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общин-
ско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност Детска млечна кух-
ня“, съгласно Приложение №27.

Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общин-
ско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, 
съгласно Приложение №28;

Дава право на делегиран бюджет на общински детски градини на тери-
торията на Община Казанлък за средствата, определени съгласно формула 
на база на утвърден Единен разходен стандарт за издръжка на децата в 
детските градини.

Утвърждава разходи в размер на 26 170 лева за плащане на членски внос 
за участие в неправителствени организации за 2020 година  – Национално 
сдружение на общините в Република България,  Националната асоциация 
на председатели на общински съвети в Република България, Национал-
ната асоциация на секретарите на Общини в Република България и СНЦ 
„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“, Асоциация по ВиК на обособената 
територия.

Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения по-
средник за 2020 година  в размер на 33 600 лева.

Определя следните лимити за разходи през 2020 година:
Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в 

размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени 
по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени 
и приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на 
работодателя.

Лимит за представителни разходи, съгласно чл. 89, ал.1 и ал. 2  от Закона 
за държавния бюджет за 2020 г., както следва:

Представителни разходи за кмет на Община Казанлък  – не може да 
бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за из-
дръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план – не повече 
от 20 099 лева;

Представителни разходи за Общински съвет - Казанлък – не може да 
бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за из-
дръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план не повече 
от 10 049 лева.

Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се пре-
доставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, при 
минимален норматив от  десет деца, ползващи услугата.

Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на Общинска-
та програма за закрила на детето.

Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, почина-
ли и погребани на територията на община Казанлък:

34.1. Самотни лица, без близки и роднини;
34.2. Бездомни;
34.3. Безпризорни лица;
34.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпома-

гане;
Разходите  за помощи по т. 34 са в размер на 200 лева без ДДС за след-

ните услуги: 
Некролог 5 броя                                 3 лв.
Ковчег и надгробен знак                130 лв.
Превоз на покойника                        37 лв.  
Кръст и покров                                 30 лв.
допълнително за транспорт до друго населено място – 1 лв./км.
изкопаването и заравняването на гроба се извършва от ОП „КДиПИС“
Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 15 000 лева, които 

се  разпределят за следните случаи:   
Еднократна помощ за лечение на служители от бюджетната сфера в осо-

бено тежко здравословно състояние в размер до 400 лв.
Еднократна помощ за граждани, в чиито случаи НЗОК не поема пълния 

размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на 
медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.

Еднократна помощ при особено тежки или извънредни ситуации в раз-
мер до 400 лева.

Право на подпомагане по т. 35 се ползва веднъж на 3 /три/ години.
Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за фонд за семейства с ре-

продуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата;
Финансова помощ под формата ваучер за закупуване на пелени за ед-

нократна употреба и детски храни, необходими за първата година на но-

вородено дете на територията на община Казанлък в размер на 500 лева.
Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за подпомагане на лека-

ри - специализанти, със сключени трудови договори с МБАЛ „Д-р Христо 
Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и специалисти по здравни грижи (меди-
цински сестри и акушерки), които започват обучение или са в процес на 
обучение и имат сключен договор с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, 
гр. Казанлък за работа в болничното заведение за минимум срок, равен на 
периода на получаване на финансирането.

На основание чл. 282, ал. 21, т. 3, във връзка с чл. 294, т. 2 от ЗПУО се 
дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под 
осемдесет ученика.

Оправомощава Кмета на Община Казанлък  да извършва компенсирани 
промени, както следва:

В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дей-
ностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандарти-
те за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения 
в съответната делегирана дейност;

В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките 
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер 
на разходите.

Компенсира по дейности и разходни параграфи и подпараграфи, сълзно 
ЕБК за 2020г. резерв, разчет в начален план по дейност 998 „Резерв“ на  
основание чл. 65, ал.1, т. 5 от Закона за защита при бедствията и за преван-
тивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии.

В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът из-
дава заповеди.

Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, вклю-
чително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към 
него, в рамките на компенсираните промени.

Възлага на   Кмета на Община Казанлък:
Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го ут-

върди.
Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага кон-
кретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трай-
но намаляване на бюджетните разходи.

Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отче-
ти и обяснителните записки към тях.

Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на 
съответния управляващ орган и на Министерство на Финансите.

Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководите-
лите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед.

42. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безли-
хвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от 
сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на 
плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други меж-
дународни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет.

42.1. Упълномощава Директори на детски градини и училища и дирек-
тори на културни институти да предоставят временни безлихвени заеми 
от временно свободни средства от делегирани бюджет и от сметките за 
средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни про-
грами.

42.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или опреде-
ля срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финан-
сиращия орган.

42.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на 
чл.126 от ЗПФ.

42.4. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изисква-
нията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ

42.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася 
предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет

43. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията 
в Общината:

43.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използ-
ват по предназначението, за което са предоставени, като приоритетни са 
разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

43.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се 
ползват при следната последователност и приоритети:

трудови възнаграждения;
разходи по проекти, финансирани от ЕС;
главница и лихви по заеми;
плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от 

Общински съвет;
текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.
44. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:
44.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по струк-
турни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по на-
ционални програми и от други източници за реализиране на годишните 
цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

44.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източ-
ници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

45. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проек-
та за бюджет на Община Казанлък за 2020 година, съгласно Приложение 
№29.

II. Определя срок по чл.96, ал.5 от Правилника за организацията и дей-
ността на ОбС за внасяне на писмени предложения за второ четене и при-
емане на Бюджет и Инвестиционна програма  на Община Казанлък за 2020 
година до 12:30  часа на 30.01.2020 година.

III. Определя срок по чл.96, ал.6 от Правилника за организацията и дей-
ността на ОбС за отразяване на предложенията за второ четене в проекта 
за решение и представянето му в окончателен вид, както следва:

- От вносителя – до 17:00 часа на 03.02.2020 година;
- От водещата комисия – до 12:00 часа на 05.02.2020 година.
IV. Заседанието на Общинския съвет за второ четене и приемане на Бю-

джет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година да се 
проведе на 06.02.2020 година от 09:30 часа в Залата за събрания - „Инфра“ 
на Общински съвет –Казанлък.

РЕШЕНИЕ № 52 ОС_125/13.12.2019 г.
1. Приема Годишната програма за развитие туризма на Община Казан-

лък през 2020 година.
2. Възлага на Кмета на Община Казанлък за предприеме необходимите 

действия за реализирането й.

РЕШЕНИЕ № 53 ОС_119/11.12.2019 г.
1. Изразява  предварително съгласие за промяна на предназначение-

то на реална част /приблизително 459 кв.м/ от ПИ 83199.142.588 с начин 
на трайно ползване – „пасища, мера“ в землището на гр. Шипка, земи по 
чл.19 от ЗСПЗЗ   и на реална част от ПИ  83106.44.158  с НТП „ пасище, 
мера“, землище Шейново, за промяна предназначението им за „пътна 
връзка“ с държавна пътна мрежа  втори клас Шипка-Шейново, след разра-
ботване на пътна част към подробен устройствен план;

2. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на 
земята на част от  ПИ с идентификатор 8319.142.587 - „селскостопански, 
горски ведомствен път“, землище гр. Шипка, в размер на 457 кв.м за оп-
ределяне на трасе за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с иденти-
фикатор 83199.141.25, чрез път с трайна настилка за нуждите на заявителя 
„ТЕРА РОЗА“ ЕООД, ЕИК: 200545230.

3. Определя общ срок на валидност на съгласията по т.1 и т.2 до 3 годи-
ни, считано от датата на влизане в сила на решението.

4. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

РЕШЕНИЕ № 54 ОС_161/10.01.2020 г.
I. Второто четене за Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване  на деца 
в общинските детски градини на територията на община Казанлък да се 
проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

II. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 9 за условията и реда за  записване, отписване и преместване  на 
деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, 
както следва:

В Чл. 10 Към стр. 9



Какво прави Общината

Краден Неолиберализъм + Късен Социализъм = Днешен Гретенизъм

2019 ТРИУМФЪТ НА 
КАЗАНЛЪШКИТЕ ТАЛАНТИ

ГРЕТЕНИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

След като спечели ня-
колко международни 
конкурса в Европа Grand 
Prize Virtuoso в Лондон, 
Залцбург, Париж и Виена 
казанлъшкият клавирен 
виртуоз Виктор Владков 
покори и Америка.

В една от най – известните 
зали в света Карнеги Хол в Ню 
Йорк, казанлъчанинът Вик-

тор Владков откри световния 
В една от най – известните 
зали в света Карнеги Хол в 
Ню Йорк, казанлъчанинът 
Виктор Владков откри све-
товния галаконцерт на побе-
дителите от „Golden Classical 
Music Awards“.

Очаква се през следващата 
седмица Виктор да се завър-
не в България.

На 16 ноември 
2019 в София се 
проведе Междуна-
роден турнир по 
Шотокан Карате 
– До „Sofia Grand 
Prix“, в който взеха 
участие 15 клуба 
с 280 състезателя. 
Казанлъшкият 
„Шори Доджо“, с 
треньор Илиян 
Дянков, отново се 
представи отлич-
но, като карате-
ките ни спечелиха 
общо 18 медала.

ВИКТОР 
ПОКОРИ 

КАРНЕГИ ХОЛ

18 МЕДАЛА ЗА 
КАРАТЕКИТЕ ОТ 
„ШОРИ ДОДЖО“ 

Тя е класирана на пър-
во място в раздел "пое-
зия", със стихотворение 
посветено на Маша и ме-
чока.

Десетгодишната Фая Ге-
ратлиева, от клуб “Светлин 
сред сенките” при ОДК “Св. 
Ив. Рилски”, е единствена-
та наградена участничка от 
областта, в престижния на-
ционален конкурс „Моята 
любима руска книга“. Тя е 
класирана на първо място 
в раздел “поезия”, със сти-
хотворение посветено на 
Маша и мечока.

МАЛКАТА 
ФАЯ ОТНОВО 
ОЧАРОВА 
ЛИТЕРАТУРНА 
БЪЛГАРИЯ

ИЗГРЯ НОВА 
БЪЛГАРСКА 

ПОП ЗВЕЗДА 
ОТ КАЗАНЛЪК

КОЙ ПОПИТА ЗА 
НОВИТЕ ЗЛАТНИ 
МОМИЧЕТА НА 
БЪЛГАРИЯ

Към стр. 6
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На XIV. Национален 
конкурс „България танцу-
ва“ в гр. Димитровград, в 
който се включиха повече 
от 2000 участници, БТЦ 
„Грация“ завоюва над по-
ловин дузина отличия.

ГРАЦИИТЕ НА 
АЛЛА И ЮЛИЯНА 
ИЗТАНЦУВАХА
3 ЗЛАТНИ, 
1 СРЕБЪРЕН И
2 БРОНЗОВИ 
ТАНЦА

А как 

мислите 

Вие?

За да ви запозная с децата от долината, които и се учат и спортуват 
и творят и въпреки всичко запазват детското и човешкото в себе си

Биха ли тези 
успели казанлъшки 
деца подкрепили 
полуграмотната 
Грета?

ЗАПОВЯДАЙТЕ В КАЗАНЛЪК

Докато Световният Зе-
лен Октопод ползва раз-
ни малограмотни непъл-
нолетни деца за своите 

мръсни каузи, казанлъш-
ките деца съвсем наивно 
и почти по възрожденски 
изживяват своето нормал-

но детсвто в игри, закач-
ки, творчество, че дори и 
успехи по световни сцени, 
подиуми и терени. 

И въпреки, че нещата с 
Грета вече отиват на изслуй 
гащи я каня в Казанлък, къ-
дето има деца-шампиони 
във всички области – от Ма-
тематиката, до Спорта, а да 
не споменавам как кротко и 
тихо си работят за екологи-
ята в Долината Света полудя 
по Гретенизма, както преди 
години полудя по Фашизма, 
Националсоциализма и Ко-
мунизма дори Нито Мусоли-
ни, нито Хитлер, че и Сталин 
дори бяха учили и завърши-
ли някакво училище.

Стефани се представи в 
две категории – българ-
ска поп песен, където бе 
оценена с 2-ро място за 
песента „Вярвай в мен“ и 
в категория световен хит 
спечели  1-во място за из-
пълнението на испанска-
та песен „Tiamo  tanto“.

Завърши тридневен меж-
дународен турнир по ху-
дожествена гимнастика 
"Viktoria CUP" гр. София и 
грациите на СК Розова Доли-
на се представиха повече от 
достойно.

При най-малките, златен 
медал спечели Йоана Мито-
ва (2013 г.) за съчетание без 
уред в А категория. Божи-
дара Деребеева (2012г.) пък 
взе златото в надпреварата 
за съчетание без уред, Б лайт 
категория.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова спази 
обещанието си и внесе за разглеждане по комисии до-
клад със своите три предложения, част от нейната ви-
зия за по-социална политика в общината.

ЕДИН МАНДАТ, КОЙТО ЩЕ 
БЪДЕ ПОСВЕТЕН НА ДЕЦАТА И 
МЛАДИТЕ ХОРА В КАЗАНЛЪК

Три финансови облек-
чения за младите семей-
ства предлага да бъдат 
включени в бюджета на 
Община Казанлък за 2020 
година кметът Галина 
Стоянова, стана ясно по 
време на брифинг. Пред-
ложенията на кмета са 
внесени с докладна до 
Общинския съвет.

По време на брифинга, на 
който присъства и замест-
ник-кметът Лилия Цонко-
ва, Стоянова подчерта, че 
тези предложения са част 
от нейната визия за по-со-
циална политика в община-
та. На тържествената сесия 

на новия Общински съвет на 
Казанлък Галина Стоянова за-
яви, че ще внесе предложени-
ята на първото заседание, на 
което ще бъде обсъждан бю-
джетът на Община Казанлък 
за 2020 г.

Едно от предложенията е 
едногодишна финансова по-
мощ за всяко новородено дете 
в община Казанлък с посто-
янен адрес, чиито родители 
се осигуряват и не получават 
социални помощи, под фор-
мата на ваучер, на стойността 
на необходимото количество 
памперси за отглеждането на 
новороденото през първата 
година.

Към стр. 6
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В конкурса участваха 
деца от детски градини и 
ученици от всички учи-
лищни степени 

В това число от София, 
Пловдив, Банкя, Казанлък, 
Ихтиман, Стара Загора, Русе, 
с. Церова кория – обл. Велико 
Търново, Горна Оряховица, 
Козлодуй, Бургас, Монтана, 
Тутракан, Ловеч, Свищов, с. 
Биркова – община Велинград. 
Организатори са Руският 
център на Столичната библи-
отека и сдружение „Св. Иван 
Рилски“.

Валентина Карацанова 
(2011г.) стана носител на 
сребърен медал за съчета-
ние с въже в А категория.

Никол Карагьозова 
(2008г.) взе злато в надпре-
варата за съчетание с обръч 
в Блайт категория, а Елео-
нора Буковска (2008г), в 
същата категория, на обръч 
е с второ място. Никол Бра-
тованова (2008г) завърши 
осма на съчетание с въже в 
Б категория.

Виктория Паскова 
(2007г.) е 8-ма на съчетание 
без уред в Б категория.

Златни медали печелят 
Йоана Добрева (2006г.) 
– на топката в Блайт кате-
гория и Никол Илучева 
(2004г.) – в категория Б лайт, 
на съчетание с топка. Крис-
тина Гитева (2004г.) в съ-
щата категория стана втора 
на топка.

Намаляване с 50% на 
купона за храноден на де-
цата от 0-месечна до 3-го-
дишна възраст в Детска 
млечна кухня, който сега е 
1 лев до символичните 0,50 
лв., това е второто предло-
жение на кмета 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.

Галина Стоянова поясни, 
че в нейните мандати като 
кмет основните приоритети 
на ръководството на Община 
Казанлък са сферите, които 
засягат пряко младите хора 
и децата в региона, с осигу-
ряване на здравословна жиз-
нена среда и нормално физи-
ческо и психическо развитие. 
В резултат на реализираните 
политики детските градини 
работят по-ефективно, при 
подобрен контрол и с по-ви-
соко качество.

Без да се допуска закри-
ването на нито едно детско 
или учебно заведение, с мно-
го малки изключения, те са 
обновени, преоборудвани, с 
въведени мерки за енергийна 
ефективност.

За улеснение на родителите 
и за по-голяма прозрачност 

„Децата трябва да знаят 
с какво са се занимавали 
техните баби и дядовци, 
това е необходимо как-
то за тях, така и за нас. 
Чувстваме се много ком-
фортно в това училище, 
много се радвам всеки 
път, когато прекрача не-
говия праг, много е жал-
ко, че с годините децата 
остават по-малко. Трябва 
по-често да се събираме 
хора от различни поколе-
ния“, каза Мария Арабад-
жиева, една от бабите от 
пенсионерския клуб.

Заниманието се проведе 
във вече създаденият „Кът 
на родителя“, който в рам-
ките на проекта ще действа 
като своеобразна малка сце-
на и ще бъде използван за 
съвместната работа в двата 
клуба „Толерантност“ и „От 

МАЛКАТА ФАЯ ОТНОВО 
ОЧАРОВА ЛИТЕРАТУРНА 

БЪЛГАРИЯ

Успехите на Талантите 2019

от стр. 5

Церемонията по награж-
даването ще се състои на 
28.01.2020г., денят в който 
сестрите близначки на Фая, 
Сюзън и Сабел, ще навър-
шат 20 години.

Казанлъшката обществе-
ност помни, че близначките 
са носителки на много ли-
тературни награди за проза 
и поезия, както и водещи 
автори в голяма част от по-
етичните, колективни ро-
мани на клуб “Светлин сред 
сенките”.

БТЦ „Грация“ при НЧ „Възродена Искра – 2000“ се предста-
ви на високо художествено – творческо ниво и завоюва след-
ните награди:

• 3 първи места с купи в номинациите:
„Характерни танци“ с хореограф – педагог Алла Ангелова
„Добре дошли на чаепитие“ – 2 възрастова група,
„Татарочки“ – 4 възрастова група
„Съвременна хореография“ с хореограф – педагог Юлиана 

Ангелова
„Пулс“ – 4 възрастова група
• 1 второ място с купа в номинация „Характерен 

танц“ с хореограф – педагог Алла Ангелова
„Чаровни матрьошки“ – 2 възрастова група

• 2 трети места с купа и 2 бронзови медала в 
номинация

„Класически танци“ с хореограф – педагог Алла Ангелова
„Танц в дъжда“ – 2 възрастова група
„Съвременна хореография“ с хореограф – педагог Юлиана 

Ангелова
„Устрем“ – 3 възрастова група
• 1 специална награда за Кристина Губеркова в 

номинация
„Характерен танц“ с хореограф – педагог Алла Ангелова
„Мелодия от Казахстан“ – 4 възрастова група

Поздравление за наградените грации и за най – малките от 
нива „Подготвително“ и „Начинаещи“, които уверено напра-
виха първите си стъпки на национален подиум.

Ръководството на БТЦ „Грация“ изказва своята благодар-
ност на всички родители проявили грижовност, отговорност 
и търпение, както и на Project Studio гр. Русе, че за кратко 
време, успяха да направят екипи не само за децата, но и за 
родителите, за да се почувства енергията на един красив ба-
летен отбор от Долината на розите.

ГРАЦИИТЕ НА АЛЛА И ЮЛИЯНА 
ИЗТАНЦУВАХА РЕДИЦА ЗЛАТНИ, 
СРЕБЪРНИ И БРОНЗОВИ ТАНЦА

от стр. 5

от стр. 5от стр. 12

Казанлъшкият Спортен 
клуб „Шори доджо“ взе 
купа за първото си мяс-
то отборно. Златните от-
личия заслужиха Ивелин 
Иванов, Теодор Далиев и 
Димитър Христов.

Още четири златни меда-
ли завоюваха състезатели-
те индивидуално -Габриела 
Динева, Симон Димитров 
и Ивелин Иванов на „ката“, 

от стр. 5

18 МЕДАЛА ЗА 
КАРАТЕКИТЕ ОТ 
„ШОРИ ДОДЖО“ 

както и Георги Христов, с 
първо място на „ката“ и 3-то 
на „кумите“. С втори места 
на „ката“ са Алина Дянко-
ва, Алекзандър Бръмчев, 
Стелиян Иванов, Михаил 
Христов и Теодор Далиев. 
Димитър Христов е с два 
бронзови медала в дисци-
плините „ката“ и „кумите“, с 
3-то място на „ката“ е Павло 
Димитров. По два медала 
спечелиха Майкъл Далиев и 
Сиана Неби – 2-ри места на 
„ката“ и трети на „кумите“.

Това бе последното със-
тезание за годината на ка-
ратеките, но тренировките 
продължават, тъй като в 
началото на годината пред-
стоят няколко състезания и 
подготовка за Европейско 
първенство.

Златен и сребърен ме-
дал спечели  с  вокалните 
си изпълнения Стефани 
Калчева , ученичка на 
музикалния педагог Ма-
риана Мъгева,  на Между-
народния Музикален кон-
курс „Grand  prix“ София, 
който се проведе от 14 – 
16.09.2019 г. 

Тя се конкурира успешно с 
певци в нейната възрастова 
група 13 – 15 г. и представи 
достойно Школата за Поп 
пеене  ръководена от  г-жа 
М.Мъгева. Конкурсът се про-
веде в категории – поп музи-
ка, класика и фолклор.

Участниците  бяха оценява-

от стр. 5

ни от авторитетно междуна-
родно жури.

Стефани се представи в 
две категории – българска 
поп песен, където бе оцене-
на с 2-ро място за песента 
„Вярвай в мен“ и в катего-
рия световен хит спечели  
1-во място за изпълнението 
на испанската песен „Tiamo  
tanto“. 

ИЗГРЯ НОВА 
БЪЛГАРСКА 
ПОП ЗВЕЗДА 
ОТ КАЗАНЛЪК

нищо-нещо“ на родители, уче-
ници, учители, доброволци, 
психолог и експерти от непра-
вителствения сектор.

„Доволен съм, че тук при-
състваха освен децата, техни-
те родители,, баби и дядовци, 
както и представители на 
нашите партньори по про-
екта. Нашата цел в проекта 
е обръщайки внимание и на 
бита и културата на различ-
ните етноси, да приучим де-
цата уважават традициите на 
своите предци, които за съжа-
ление, са забравени в днешно 
време“, подчерта директорът 
на училището Димитър Гай-
даров.

Проектът се реализира по 
програма на Центъра за об-
разователна интеграция на 
децата и учениците от етни-
ческите малцинства към Ми-
нистерство на образованието.

Неделина Неделчева 
(2005 г.) се пребори за сре-
брото и стана втора в много-
боя в Б категория. На съчета-
ние с бухалки тя взе злато, а 
с топка е на второ място.

В престижната А кате-
гория Кристина Попова 
(2004г) спечели 4 медала: 3 
място в многобой, на топка 
и на бухалки и сребърен ме-
дал на въже.

Деца 2012 година стана-
ха първи при ансамблите, а 
деца 2011 г. спечелиха сре-
бърни медали. Всички деца, 
участвали в състезанието, 
получиха подаръци.

За пореден път децата на 
Розова Долина показаха до-
бра и стабилна игра. Благо-
дарение на треньорите им в 
лицето на Мариана Ламбо-
ва и Милена Калайджиева, 
гимнастичките отново пока-
заха добра подготовка.

КОЙ ПОПИТА ЗА НОВИТЕ ЗЛАТНИ 
МОМИЧЕТА НА БЪЛГАРИЯ

В ОВОЩНИК ПРЕОТКРИВАТ 
ТАЙНИТЕ НА БАБА

на дейността са въведени две 
електронни услуги по прием 
на деца в детските градини 
и училищата. Създадени са 
условия за приобщаване към 
образователната система на 
деца в задължителна преду-
чилищна и училищна въз-
раст.

Заместник –кметът Ли-
лия Цонкова подчерта, че 
именно в Казанлък работи 
единственото в цяла Бълга-
рия Общинско предприятие 
„Кухня-майка, в т. ч. дейност 
„Детска млечна кухня“, което 
осигурява хранене на децата 
от 0 до 7-годишна възраст на 
територията на цялата общи-
на.

В годините на своето съ-
ществуване то е доказа ико-
номическия ефект, прозрач-
ност и засилен контрол върху 
разходите по отношение хра-
ненето на децата в детските 
ясли и детските градини, като 
същевременно качеството на 
предоставяната услуга бе зна-
чително подобрено.

От началото на м. ноември 
2019 г. бе извършена промяна 
на Наредба № 6 от 10 август 
2011 г. за здравословно хра-
нене на децата на възраст от 
3 до 7 години в детски заведе-
ния. С промените се цели да 
се хармонизират условията за 
хранене на децата с най-но-
вите европейски изисквания, 
световни препоръки и нацио-
нални правила. Намаляват се 
калориите в дневното меню 
в детските градини. Сред-
нодневният енергиен прием 
от предлаганата храна е съо-

бразен със съвременните ста-
новища за среднодневните 
енергийни потребности при 
децата от 3 до 7 години, което 
ще допринесе за задържане, а 
дори и намаляване, честотата 
на свръхтеглото и затлъстява-
нето при децата.

Приемът на мляко и млечни 
продукти се осигурява чрез 
включване в менюто всеки 
ден на най-малко 350 грама 
кисело или прясно мляко и 
на най-малко 35 грама млеч-
ни продукти при целодневно 
хранене, включване на пряс-
но и кисело мляко самостоя-
телно и като компонент на 
приготвени храни и напитки. 
В дневното меню на децата 
ще присъстват повече плодо-
ве и зеленчуци. От страна на 
Министерство на здравеопаз-
ването предстои издаване на 
нов рецептурник. Всичко това 
налага завишаване на сред-
ствата, необходими за заку-
пуване на хранителни проду-
кти за нуждите на Общинско 
предприятие „Кухня-майка, в 
т. ч. дейност „Детска млечна 
кухня“ с цел осигуряване на 
още по-качествена и здраво-
словна храна на децата.

В същото време Община 
Казанлък няма да завиши 
стойността за един ден пре-
стой в детските ясли и гради-
ни, а ще намали стойността 
на един купон за храноден на 
дете, ползващо услугата „Дет-
ска млечна кухня“ от 1,00 лв. 
на 0,50 лв.

Кметът Стоянова заяви, че 
Община Казанлък предприе-
ма действия по поощряване 

на младите семейства, които 
се отнасят отговорно и съз-
нателно към избора да бъдеш 
родител. Разработена е Про-
цедура за реда и условията за 
отпускане на финансова по-
мощ под формата на ваучери 
за закупуване на еднократни 
пелени за еднократна упо-
треба, необходими за първата 
година на новородено дете на 
територията на община Ка-
занлък.

За осигуряване изпълне-
нието на процедурата, Кме-
тът на община Казанлък, в 
качеството си на възложител 
ще проведе обществена по-
ръчка по реда на Закона за 
обществените поръчки за 
избор на изпълнител, който 
след заявка да отпечатва и 
предоставя ваучери, срещу 
които ще се получават пелени 
за еднократна употреба. Вау-
черите за закупуване на пе-
лени за еднократна употреба 
ще могат да бъдат използвани 
само в търговските обекти, с 
които избраният за изпълни-
тел по проведената общест-
вена поръчка има сключени 
договори. Поради този факт, 
същите ще бъдат съобщени 
след сключване на договор с 
избрания изпълнител.

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.

МОЯТ ТРЕТИ МАНДАТ ЩЕ 
БЪДЕ ПОСВЕТЕН НА ДЕЦАТА И 
МЛАДИТЕ ХОРА В КАЗАНЛЪК

Галина СТОЯНОВА:

Инициативата отлича-
ва момчета и момичета 
от цяла България на въз-
раст до 20 години, които 
възраждат забравени цен-
ности като смелост, спра-
ведливост, щедрост, благо-
родство, вяра, родолюбие, 
и са новите будители на 
България.

На церемония в София 14 
юни /петък/ бяха отличени 
председателят на Младежки 
Общински съвет Християн 
Трошанов и Мартин Михалев, 
които спечелиха групова на-
града за благородство и доб-
лест. Те получиха специални 
благодарности от Н.В. Симе-
он II Сакскобургготски, под 
чиито патронаж е събитието 
в Царски дворец “Врана”. Тук 

МЛАДЕЖИ ОТ КАЗАНЛЪК 
ВЗЕХА НАГРАДА ЗА 
БЛАГОРОДСТВО 
И ДОБЛЕСТ

Инициативата отличава 
момчета и момичета от цяла 
България на възраст до 20 го-
дини, които възраждат забра-
вени ценности като смелост, 
справедливост, щедрост, бла-
городство, вяра, родолюбие, 
и са новите будители на Бъл-
гария.

Кампанията обхвана деца 
от всички градове на стра-
ната. Получени са общо 82 
номинации. Националната 
награда за благородство и 
доблест беше връчена за пръв 
път през юни 2018 година. То-
гава след прецизна селекция 
измежду повече от сто деца от 
цяла България бяха отличени 
шест момчета и 14 момиче-
та, които дават нов живот на 
рицарските ценности и имат 
дързостта да бъдат различни.

Националната мла-
дежка награда за про-
явени благородство и 
доблест 2019.

бяха награ-
дени таз-
годишните 
лаурати на 
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  Грета също се отказа да учи. Всички 
изброени по горе личности станаха диктатори, за-
щото не уважиха Вековната наука. Грета няма този 
шанс, но ме е страх да не стане диктатор на новото 
Поколение необразовани Европейци. И си мисля да 
ги пратя в Етиопия, ама пеш и там да хранят онези 
скелетчета… Или в Судан, където да им разказва как 
е отгледана и да ги почерпи поне с чаша вода… Дъ-
лъг е списъка… По-кратко й е да дойде в Казанлък 
и да я запозная с нашите деца, които учат, печелят 
олимпиади, стават преподаватели, доценти и про-
фесори дори в престижни университети по цял свят.

В края на миналата го-
дина – Виктор Владков из-
прави на крака публиката 
в една от най-известните 
музикални зали в света- 
„Карнеги Хол“. Виктор 
имаше честта да участва в 
световния галаконцерт на 
победителите от „Golden 
Classical Music Awards“. 
След като спечели няколко 
международни конкурса в 
Европа Grand Prize Virtuoso 
в Лондон, Залцбург, Париж 
и Виена, казанлъшкият 
клавирен виртуоз покори 
и Америка.

Когато бил на 4 години , 
Вики споделил с родителите 
си, че обича музиката и иска 
да свири на пиано. Те обаче се 

отнесли с недоверие към же-
ланието му. Майката на Вик-
тор разказа, че един ден ко-
гато го прибирала от детската 
градина, той й казал, че си е 
записал час при музикалната 
педагожка Елена Юлиянова.

,, Останах изключително 
изненадана и ми стана без-
крайно неудобно ,че до този 
момент се бях отнесла несе-
риозно към неговите желания 
и разбира се го доведох на 
първата среща с г-жа Юлия-
нова, която никога няма да 
забравя, защото тя каза ,,О, но 
аз съм си помислила, че той 
е момиче, малък е за пиано, 
моля Ви доведете го догоди-
на. Но на вратата , когато вече 
излизахме – той я погледна, 
тя срещна погледа му и каза, 

че ще стане музикант,, – раз-
казва майката на Виктор – д-р 
Кети Маналова .

Виктор свири непрекъсна-
то на пиано . Разбира се като 
всички тинейджъри обича 
компютърните игри, констру-
ира, кара ски и колело, играе 
тенис. Но за него музиката е 
най-голямото удоволствие .

,,За мен музиката е начин, 
по който аз мога да изразявам 
своите чувства и емоции и в 
зависимост от моето настрое-
ние и емоции свиря различни 
произведения. Щастлив съм, 
че съм открил своя талант в 
по-ранна възраст и също,че 
съм се срещнал с такъв та-
лантлив педагог. ,, – споделя 
отличникът от казанлъшката 
Математическа гимназия .

Истинско удоволствие е да 
се работи с Виктор, казва не-
говата преподавателката по 
пиано.

,, Когато в едно умно и та-
лантливо дете, в една ярка 
личност, какъвто е Виктор 
Владков поне за мен се съ-
четават отлични музикални 
способности, умножени на 
упорит труд и голяма любов 
към изкуството, музиката и 
пианото , успехът не закъс-
нява.,, – категорична е Елена 
Юлиянова .

А Виктор продължава да 
върви с труд и талант по своя 
творчески път – вече има спе-
челени повече от 100 награди 
от национални и междуна-
родни конкурси .

 Лауреат на големите го-
дишни награди на фондация 
,, Енчо Керязов “ и фондация 
,, Димитър Бербатов “ .

Автор: Десислава Петкова

ВИКТОР ВЛАДКОВ
ДЕТЕТО КОЕТО ИЗПРАВЯ ПУБЛИКАТА 
НА КРАКА В ЦЯЛ СВЯТ моля Ви върне-

те се – това дете 
гледа много 
умно и мисля, 

Председателят на Об-
щинския съвет в Казан-
лък – Николай Златанов, 
се срещна днес с члено-
вете на Младежки об-
щински съвет в Града на 
розите. Той благодари на 
младите хора за редица-
та инициативи, които те 
организираха през годи-
ната. 

,,Вашата дейност зарежда 
с оптимизъм. Благодаря Ви 
за активната гражданска 
позиция и за ангажираност-
та Ви към младите хора на 
Казанлък” – се обърна към 
младежите Председателят 
на ОбС.

Той връчи на организа-
цията мастилено цветен 
принтер, от какъвто члено-
вете й имат нужда. ,,Много 
благодарим на г-н Златанов, 
затова че оцени труда ни и 
намери най-добрия начин 
да ни го покаже”, сподели 
Християн Трошанов – пред-
седател на МОС Казанлък.

Обществения посредник 
-Гинка Щерева, също отли-
чи 17 ученика от Художест-
вената гимназия, изготвили 
проект за изработване на 
табели за улиците в Казан-
лък.

През учебната 2015/2016г. 
г-жа Щерева реализира про-
ект, свързан с гражданското 
образование на подраства-
щите, с конкретна тема за 
всеки месец. За месец ок-
томври темата беше „Ис-
торията на моята улица” 
– изследователска тема за 
учениците. Всеки ученик 
трябваше да потърси факти, 
свързани с наименованието 
на улицата или квартала, в 
който живее, вярвайки, че 
всяка улица си има своя ис-
тория, както всеки дом си 
има своя памет.

На територията на град 
Казанлък съществуват 251 
пътни артерии по класи-
фикатора на ЕСГРАОН на 
Община Казанлък, в т.ч. бу-
леварди, улици, площади, 
квартали, жилищни ком-
плекси и една местност.

“Като надграждане на 
темата и впечатлявайки се 
от липсата на указателни 

табели за улиците на нашия 
град, отправих предложе-
ние към възпитаниците на 
НУПИД „ Акад. Д. Узунов” за 
подготовка на идеен проект 
за тези табели. В последствие, 
присъединих и нови два еки-
па – от ПХГ „Св. СВ. Кирил и 
Методий” – паралелка със 
засилено изучаване на исто-
рия – с преподавател Нико-
лай Марков, който да изготви 
текст, свързан с историче-
ското събитие, личност или 
историко-географска област 
на името на улицата, и СУ 
„Екзарх Антим I” – паралел-
ка с чуждоезиково обучение, 
които да преведе текста на 
историците.

По отношение изработва-
нето на табели за улици, не 
съществува нормативна база, 
която да определя размери, 
вид, цветово оформление, 
шрифт на табелите. Табели-
те се изработват за оказване 
на сгради, но е с опция за 
вертикално позициониране 
на пилон. В тези случаи има 
изискване те да са поставени 
на височина 2.25м от нивото 
на тротоара, с оглед безопас-
ността на преминаващите пе-
шеходци.

Именно затова, се даде въз-
можност учениците да пока-
жат своята креативност, и за 
да бъде практически полезен, 
се постави като задължител-
но условие идейният проект 
да бъде във формат векторно 
изображение.

От месец февруари измина 
достатъчно време. Проекти-
те получиха и те своето раз-
витие. Комисията в крайна 
сметка се спря на два от тях. 
” – коментира Гинка Щерева

Отличени са проектите на 
авторите: Дарина Дамянова 
Славова и Павел Светославов 
Станчев – ученици на НУПИД 
„ Акад. Д. Узунов” с препода-
вател Христа Димитрова

От името на Кмета на Об-
щина Казанлък г-жа Галина 
Стоянова им бе връчена гра-
мота и еднократна месечна 
стипендия за даровити деца 
на Община Казанлък. Всички 
участници получиха грамоти 
от името на кмета за същест-
вен принос при реализиране-
то на проекта.

МЛАДИ ТАЛАНТИ ПОЛУЧИХА 
ОБЩЕСТВЕНОТО СИ ПРИЗНАНИЕ
,,Вашата дейност зарежда с оптимизъм."

ГРЕТЕНИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
ЗАПОВЯДАЙТЕ В КАЗАНЛЪК

от стр. 5

Най-голямото училище 
в Старозагорска област 
допълни успешния си 
формат с изучаване на 
китайски, след като полу-
чи поредно признание за 
високото ниво на англий-
ски език, както и с об-
новен училищен басейн 
„Антим Спорт“.

От миналата седмица 
ученици от СУ „Екзарх Ан-
тим І” учат китайски език. 
Техен учител е Сиси Пан – 
студентка в Пекинския уни-
верситет и доброволец към 
Институт Конфуций. Идеята 
да изучават китайски език 
е предизвикала изключите-
лен интерес сред учениците, 
като Сиси Пан ще обучава 
общо 136 ученици от І до ХІІ 
клас, разпределени в 8 гру-
пи. Обучението е напълно 
безплатно за учениците, а 
разходите по пребиваването 
на доброволката са за сметка 
на училището.

“Училището Ви е неузна-
ваемо! Каква огромна про-
мяна! Невероятно!”

Това бяха спонтанните 
впечатления, споделени от 
Джошуа Андрюс- учител по 
английски език в “СУ Екзарх 
Антим I” по програмата на 
Корпуса на мира до 2010 
година, който след близо 
10 години бе на посещение 
в училището. Късметлиите 
да проведат един час с него 
бяха учениците от 10б и 11б, 
като Джошуа Андрюс не се 
изненада от високото ниво 
на английския език на уче-
ниците, което се поддържа в  
училището от години насам.

УЧЕНИЦИТЕ 
ОТ “АНТИМ 
I” МИНАХА И 
НА КИТАЙСКИ

23 медала за България 
спечелиха гимназисти от 
7 училища на престижната 
Жаутиковската олимпиа-
да по математика, физика 
и информатика , провела 
се в Алмати, Казахстан.

Българските ученици заво-
юваха 6 златни, 5 сребърни и 
12 бронзови отличия в конку-
ренция с над 580 участници от 
21 държави от 8 до 14 януари. 

ров (информатика, СМГ) и 
Георги Петков (информатика, 
ПЧМГ).

Сребърни медали – Диян 
Димитров (математика, 
СМГ), Васил Николов (фи-
зика, ПЧМГ), Александър 
Проданов (физика, ППМГ Ка-
занлък), Виктор Кожухаров 
(информатика, МГ Русе) и 
Стоян Малинин (информати-
ка, ПМГ Хасково).

Бронзови медали – Алек-
сандър Радославов (инфор-
матика, СМГ), Явор Йорданов 
(физика, НПМГ), Иво Петров 
(физика, СМГ), Александър 
Милчев (математика, НПМГ), 
Иван Георгиев (математи-
ка, СМГ), Кристиан Минчев 
(математика ППМГ Бургас), 
Михаела Гледачева (матема-
тика, ПЧМГ), Никола Коларов 
(математика ППМГ Бургас), 
Никола Цачев (математика, 
ПЧМГ), Матей Петков (ма-
тематика, НПМГ), Виктор 
Балтин (математика ППМГ 
Бургас) и Любен Балтаджиев 
(математика, ПМГ Хасково).

СТРАХОТЕН СТАРТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ 
НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО 
ПРИРОДНИ НАУКИ ЗА 2020 ГОДИНА

Сред 32-мата ни състезатели 
бе и представителят на ПМГ 
“Никола Обрешков” Казанлък 
– Александър Проданов . Той 
завоюва сребърен медал по 
физика .

Златни медали спечелиха 
Евгени Кайряков (математи-
ка, СМГ), Борислав Кирилов 
(математика, ПЧМГ), До Виет 
Кьонг (математика, СМГ), 
Галин Тотев (математика 
ППМГ Бургас), Андон Тодо-

Ученици, членове на 
младежкия общински съ-
вет, почистиха емблема-
ичната за Казанлък скулп-
тура “Тракийката” на Доко 
Доков, която вече влизо 4 
десетилетия централния 
градски площад “Севтопо-
лис”.

От монтирането й до сега 
фигурата на тракийската 
принцеса, изработена от 
бял мек камък, не е била по-
чиствана. Единствената на-
меса е била през 2005 г., кога-
то са били изработени наново 
обеците и едната ръка, уни-
щожени преди време от неиз-
вестни вандали.

КАК ИЗКЪПАХМЕ 
ТРАКИЙКАТА

От монтирането й до сега фигурата на тракий-
ската принцеса, изработена от бял мек камък, не 
е била почиствана.

"Доко, знаем за теб и 
пазим твоята тракийка"

Написаното:



Брой 58 Петък, 7 февруари 2020 г.
Спортно-младежка Спортна Стрелба

Футболистите на ,,Розо-
ва долина“ дариха 60 кг ку-
чешка храна и лакомства 
на четириногите, като 
средствата за нея са оси-
гурени от Книжна борса за 
подкрепа на бездомните 
животни.

Играчите на ,,Розите” не 
само дариха с внимание ку-
четата в приюта , но и призо-
ваха „Осиновете животно, не 

ФУТБОЛИСТИ НА ,,РОЗОВА ДОЛИНА“ 
НАПРАВИХА ДАРЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ
 ПРИЮТ ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ
купувайте!“.

Благотворителната иници-
атива на ФК ,, Розова долина, 

е продиктувана от желание-
то на футболистите да бъде 
привлечено вниманието към 

бездомните животни и всеки 
да помогне с каквото може за 
тяхната по-добра съдба.

Братята Христо и Лю-
бомир Богданови от клуб 
"Кентавър" и треньорът 
им Николай Богданов 
бяха сред наградените от 
министър Красен Кралев 
с почетни плакети на Ми-
нистерството на младежта 
и спорта след Европейски 
първенства по таекуондо.

На шампионата за кадети 
и юноши в Марина д’Ор, кой-
то приключи преди няколко 
дни, казанлъшките таекуон-
дисти направиха много силно 
представяне.

Братята Христо и Любомир 
Богданови от клуб “Кентавър” 
са европейски и вицеевро-
пейски шампион по таекуон-

КАЗАНЛЪШКИ 
ТАЕКУОНДИСТИ 
– МЕДАЛИСТИ 
И ТРЕНЬОРЪТ 
ИМ БЯХА 
НАГРАДЕНИ 
ОТ МИНИСТЪР 
КРАСЕН КРАЛЕВ

до от първенството за юноши 
в Марина дор, Испания (4-6 
октомври). Христо Богданов 
стана европейски шампион 
в категория до 45 кг. , като 
записа 5 последователни по-
беди по пътя към златния 
медал. До финалната битка 
Богданов отстрани предста-
вители на Русия, Франция, 
Гърция и Германия. В реши-
телната среща Христо показа 
уникална игра и не даде ни-
какви шансове на украинския 
състезател. Още в първата 
среща той получава тежка 
контузия на дясната си ръка, 
но стиска зъби и спечели тит-
лата в това състояние. Стана 
първият състезател на Бълга-
рия при юношите с европей-

ска титла. Титлите му от 2019 
година вече са няколко – от 
националното първенство, 
шампионатите на Балканите 
и Европа.

Неговият брат Любомир 
Богданов пък спечели сребъ-
рен медал в категория до 48 
кг. Любо стартира с победи 
срещу представители на Бел-
гия, Турция, Гърция и Испа-
ния. На финала след отлична 
игра състезателят на „Кента-
вър“ загуби от турски таеку-
ондист и взе сребърен медал. 
Съотборничката им Илина 
Иванова е с победа и много 
добро представяне отново в 
състава на националния тим.

Заедно със състезателите 
от Казанлък бе треньорът им 

Николай Богданов, който оп-
иса успеха на Христо и Любо 
като триумф и най-доброто 
представяне за клуб „Кента-
вър“ до сега. “Моите момче-
та и бойци…направихте ме 
щастлив ….няма не възможни 
неща…показахме екипност и 
дух…най- доброто предстои…
отново слушахме химна…
БЪЛГАРИ…ЮНАЦИ…”, напи-
са под влияние на емоциите 
от Испания Богданов. Него-
вите възпитаници ще участ-
ват в още едно европейско 
първенство през годината – 
през декември в Ирландия.

Почетен плакет бе връчен и 
на треньора на отличилите се 
състезатели Николай Богда-
нов.

175 години от рождение-
то на Капитан Петко вой-
вода беше поводът за ор-
ганизиране на стрелковия 
турнир

В съботния ден в град Ста-
ра Загора се проведе тур-
нир по случай 175 години 
от рождението на Капитан 
Петко войвода . Турнирът бе 
за участници до 14 години. 
Клуб Севтополис участва с 
4-ма състезатели на пушка 
и пистолет. Това бе и първо 

участие извън нашата спорт-
на зала и град за 3-ма от тях. 
Стрелците се представиха 
много добре. На първо мяс-
то при пушките се класира 
Иван Милчев, след него се 
нареди най – малкият участ-
ник в състезанието Теодор 
Стоянов и на трето място 
Стела Стоянова. А при писто-
лета Александър Фильов зае 
второ място. Освен , че взеха 
медали състезателите научи-
ха и много за живота на Ка-
питан Петко войвода.

От 31.01. до 02. 02.2020 г. 
в град Нови сад - Републи-
ка Сърбия се проведе меж-
дународният турнир по 
спортна стрелба "Vojvodina 
cup" Симона Милева спе-
чели медали и в трите въз-
можни упражнения.

За трета поредна година 
клуб “Севтополис“  участва 
в международния турнир по 
спортна стрелба “Vojvodina 
cup” със своята състезателка 
Симона Милева. Тази година 
тя успя да спечели медали и в 
трите възможни упражнения.

Първия ден, заедно със със-
тезателят от клуб “Стрелба 
” – гр. Варна Христо Ненов,  
грабнаха златните медали 

при Team mix, след като без-
апелационно водеха от пър-
вия до последния етап на 
състезанието, което се про-
веде по най – новите прави-
ла за това упражнение .

В неделя след много добра 
стрелба при девойките тя се 
класира на второ място и взе 
сребърен медал.

И тази година тя отново 
влезе във финала за разпре-
деление на медалите при 
жените с пети резултат, но  
успя да завоюва бронзов ме-
дал след много драматичен 
финал, където й се наложи 
да престрелва за второто 
място. Така се завърна с пъ-
лен комплект медали.

КАПИТАН ПЕТКО 
ВОЙВОДА ВДЪХНОВИ 

МЛАДИТЕ СТРЕЛЦИ

ТРИ ОТ ТРИ ОТСТРЕЛЯ 
СИМОНА МИЛЕВА В 
СЪРБИЯ

През 2020-та година 
Шахматен клуб ,,Казан-
лък21" навършва 20 годи-
ни и отбелязва с Детски 
турнир в Казанлък !

През м. февруари Шахма-
тен клуб "Казанлък21"  ще 
отбележи  20 годишнината 
си с детски турнир, на който 
канят деца до 14г. от цялата 
страна! Турнирът ще важи за 
български и Международен 
рейтинг! Съдийският екип ще 
бъде воден от Главен съдия на 
турнира FIDE A Иван Стойнов 
– съдия Международна кате-
гория!

А в началото на 2020 г. в  
гр.София на НК,,Ивис”- Ме-
мориал,,Йордан Стойнов” в 
едно силно състезание мал-
ките шахматисти от ,,Казан-
лък21“ направиха успешен 
старт за годината!

Треньорката Петрана Дра-
ганова сподели във Фейсбук: 
,,Препъникамъните” са мно-
го, при това коварни… Голе-
ми клубове, като участници, 
гръмки имена с Европейски 
и Световен блясък… и ние! – 
без да ни е страх!

ЮБИЛЕЙНА 20. ГОДИШНИНА ПРЕЗ 2020. ОТБЕЛЯЗВАТ
 ШАХМАТИСТИТЕ ОТ ,,КАЗАНЛЪК 21“

Адмирации за децата на 
клуба! На екипите им пише 
КАЗАНЛЪК!

Бориха се мъжки и без 
страх! Отстрани нашата ка-
занлъшка агитка – с гордо 
вдигнати глави!

ЦСКА, Левски, Славия… 
и НИЕ! Не всички успяха да 
стигнат до медали, но пак 
бяха там! – съвсем близо! 
Почти всичките ни състезате-
ли се качиха в по-горни гру-
пи, което леко ги стресира, 

предвид неизвестното и труд-
ното, но всички се бориха!

Класираха се в първата ос-
мица, с малки изключения! 
Някои ,,прегоряха” в жела-
нието си да се докажат, но и 
това е част от голямата игра… 
Поздравления заслужават 
и Симеон Дичев, и Калина 
Шипкова, и Георги Щерев, 
защото бяха много близо до 
медал, но този път шансът не 
беше с тях.

Рустислав Тодоров и Емил 

Христов, в желанието си бързо 
да печелят, не можаха да пока-
жат действителния потенциал, 
който имат. Накрая, като за 
десерт – голямо БРАВО за 
най-малките ни състезатели!

,,Златна” Християна Ки-
рилова 7г.  – шампион при 
момичетата до 8г.! Бронзов 
медал, за 6г.Георги Стефанов 
при момчетата до 8г.! Отново 
медали за ШК"Казанлък21"- 
отлично начало за Новата 
2020г.! Поздравления!
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Решения на ОбС
Общи критерии
В К6, колона „Критерии“, текстът „Деца със специални образователни 

потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК 
над 50% към 01 януари в годината на приема“ придобива следния вид: 
„Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболя-
вания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01 януари в годината 
на приема, и/или, които имат оценка от регионален екип за подкрепа за 
личностното развитие на децата"

В К6, колона „Пояснения“, текстът „При записване се представя реше-
ние на ТЕЛК“ придобива следния вид: „При записване се представя ре-
шение на ТЕЛК и/или документ от Регионалния екип за подкрепа за лич-
ностното развитие на децата със СОП“

В К7, колона „Критерии“, текстът „Деца, чиито родители не дължат 
местни данъци и такси за предходната година“ придобива следния вид: 
„Деца, чиито родители нямат изискуеми задължения към Община Казан-
лък“.

Индивидуални критерии за избраните детски градини
В К9, колона „Критерии“, текстът „Деца, чиито брат/сестра посещават 

една от посочените в заявлението детски градини“ придобива следния 
вид: „Деца с един родител“.

В К9, колона „Точки“, числото „20“ става „10“.
В К9, колона „Пояснения“, текстът „Точките се начисляват само за дет-

ската градина, която посещават брат/сестра на детето, подлежащо на кла-
сиране. Извършва се служебна проверка от директора на детската гради-
на“ придобива следния вид: „Удостоверение за раждане, от което е видно, 
че има неизвестен родител“.

В К10, колона „Критерии“, текстът „Деца, посещавали яслена група в ня-
коя от посочените в заявлението детски градини с разкрита яслена група, 
съгласно решение на Общински съвет Казанлък“ придобива следния вид: 
„Деца, чиито брат/сестра посещават детската градина, за която кандидат-
стват“.

В К10, колона „Пояснения“, текстът „Точките се начисля-
ват само за детската градина, в която детето е посещавало ясле-
на група. Извършва се служебна проверка от директора на дет 
ската градина“ придобива следния вид: „Точките се начисляват само за 
детската градина, която посещават брат/сестра на детето, подлежащо на 
класиране. Извършва се служебна проверка от директора на детската гра-
дина“.

В К11, колона „Критерии“, текстът „Заявителят (родител или официален 
настойник) има регистрация по постоянен или настоящ адрес в района на 
детската градина“ придобива следния вид: „Деца, настанени за отглежда-
не в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл. 26 от 
Закона за закрила на детето“.

В К11, колона „Точки“, числото „10“ става „20“.
В К11, колона „Пояснения“, текстът „Точките се начисляват само за 

детската градина, която посещават брат/сестра на детето, подлежащо на 
класиране. Извършва се служебна проверка от директора на детската гра-
дина“ придобива следния вид: „Решение на съд“.

Текстът в чл. 12 „Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство 
или семейство на близки и роднини по чл. 26 от Закона за закрила на де-
тето, се приемат извън класирането, като допълнителна бройка, но не по-
вече от едно за съответната група в детската градина“ се изменя: „Чл. 12. 
(1)  Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство 
на близки и роднини по чл. 26 от Закона за закрила на детето, за които 
необходимостта от постъпване в детска градина е настъпила извън опре-
деления график, се приемат в детска градина, в която има свободни места 
за съответната група, след подаване на заявление по образец до директора 
от страна на родител/настойник.

(2 )Деца, настанени в социална услуга в общността от резидентен тип, 
се приемат в детска градина, в която има свободни места за съответната 
група, след подаване на заявление по образец от родител/настойник до 
директора.

(3)  Децата, приети и записани през системата в яслената група на дет-
ската градина, не кандидатстват за първа група в същата градина чрез 
електронната система за прием. Родителите подават декларация до ди-
ректора, с която заявяват, че желят детето им да продължи в първа група 
в същата детска градина. Свободните места за първа група се съобразяват 
с броя на подадените декларации в срок до 5 работни дни преди датата на 
обявяването им.“

Създава нов чл. 52 със следния текст: „За дете, подлежащо на задължи-
телна предучилищна подготовка, се осигурява прием извън електронната 
система в детска градина със свободно място в съответната възрастова 
група на територията на общината в следните случаи:

1. При преместване от населено място извън община Казанлък в учебно 
време на съответната учебна година, когато в срок от 3 дни не предстои 
класиране по утвърдения график за работа на електронната система. В 
този случай родителят подава заявление по образец до директора на съ-
ответната детска градина.

2. При установен случай на дете, подлежащо на задължителна преду-
чилищна подготовка и не посещаващо институция от предучилищното и 
училищното образование, по Механизъм за съвместна работа на институ-
циите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от об-
разователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 
и училищна възраст“.

III. Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба № 9 за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общин-
ските детски градини на територията на община Казанлък.

РЕШЕНИЕ № 55 ОС_159/08.01.2020 г.
І. Второ четене и приемане на Наредба №23 за управление на отпадъ-

ците на територията на Община Казанлък, да се проведе на едно заседа-
ние, непосредствено след първо четене.

ІІ. Приема на първо четене Наредба №23 за управление на отпадъците 
на територията на Община Казанлък.

ІІІ. Приема Наредба №23 за управление на отпадъците на територията 
на Община Казанлък, второ четене.

РЕШЕНИЕ № 56 ОС_186/22.01.2020 г.
1. Изменя т. 3 от Решение № 6/28.11.2019 г., изм. с Решение 

№19/19.12.2019 г. на Общински съвет, както следва:
1.1. Избира за член на Комисията по устройство на територията, инфра-

структура, строителство и транспорт - Юзеир Али Кенан.
1.2. Избира за член на Комисията по икономика, бюджет и финанси - 

Юзеир Али Кенан.

РЕШЕНИЕ № 57 ОС_172/17.01.2020 г.
1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Казанлък 
2020 – 2023 г.

2. Приема Дългосрочна програма за насърчаване използването на енер-
гия от възобновяеми източници и биогорива на община Казанлък 2020 – 
2030 г.

РЕШЕНИЕ № 58 ОС_171/17.01.2020 г.
Приема Общински план за младежта на Община Казанлък за 2020 го-

дина.

РЕШЕНИЕ № 59 ОС_157/06.01.2020 г.
1. Определя за свой представител в състава на Областния съвет за раз-

витие на област Стара Загора, Николай Златанов Димитров – председател 
на Общински съвет  Казанлък, Мандат 2019 – 2023 година.

РЕШЕНИЕ № 60 ОС_138/19.12.2019 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имо-

ти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 
се включва:

   две нула едно осем) по Кадастрална карта и кадастрални ре-
гистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със 
Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с 
площ 592 (петстотин деветдесет и два) кв. м, адм. адрес: с. Енина, п.к. 6142, 
ул. “Шипченски проход“ №3, Трайно предназначение на територията: Ур-
банизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при 
граници: 27499.501.3032, 27499.501.525, 27499.501.2017, 27499.501.1367, 
27499.501.1366, 27499.501.2015, представляващ Урегулиран поземлен имот  
V (пети) в кв. 5 (пет) по Подробен устройствен план на село Енина, одобрен 
със Заповед 864/1970 година.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Илин 
Калайджиев ЕГН хххххххххх от град Казанлък, ул. „ххх.“ и Даниела Калай-
джиева - Лопес ЕГН хххххххххх от град Казанлък, ул. „ххх“ за продажбата 
на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси 
и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на 
заявителите - Илин Калайджиев и Даниела Калайджиева-Лопес.

РЕШЕНИЕ № 61 ОС_140/20.12.2019 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост на Община Казанлък, като към Приложение №6 
се включва:

АОС
Име, 
фамилия (фир-
ма)

Приход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на 
имота

3803/
2019 г..

Илин 
Калайджиев,
Даниела
Калайджиева - 
Лопес

8 400,00 ЖС
ПИ 
27499.501.2018 с. 
Енина

АОС
Име, 
фамилия 
(фирма)

Приход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на имота

3787/
2019г

Виктор И. 
Копанов 370,00

Земе-
делска 
земя

182/1282 ид. части от ПИ 
27499.352.46 по КККР на 
село Енина

АОС
Име, 
фамилия 
(фирма)

Приход 
(лв.)

Предназна-
чение Описание на имота

3805/
04.12.
2019 г.

Васил Т. 
Василев 295,00

Земеделски 
труд и отдих 
(§4 от ЗСПЗЗ)

135/ 635 ид. ч. от 
ПИ №302.234, 
м.“Черешака“ село 
Бузовград

АОС
Име, 
фамилия 
(фирма)

Приход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на 
имота

3633 / 25.01.
2019 г. Тоня Р. Раева 300 ЖС

Реална част с 
площ 20 кв. м от 
УПИ V-722 в кв. 
87 на гр. Крън.

АОС
Име, 
фамилия 
(фирма)

Приход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на имота

3802/
2019 г.

Радослав Г. 
Радев 1998,00 ЖС

УПИ XIII-131 кв. 
31 село Горно 
Изворово

АОС
Име, 
фамилия 
(фирма)

Приход 
(лв.)

Предназ-
начение Описание на имота

3794/
2019г

Георги 
Христов 1540,00 ЖС

Земя-площ 210 кв. м 
в УПИ ХII-177 кв. 36 
с.Д.Изворово

3795/
2019г

Георги 
Христов 730,00 ЖС

Земя-площ 99 кв. м 
в УПИ ХII-177 кв. 36 
с.Д.Изворово

2. Определя пазарна цена в размер на 300,00 (триста) лева, без ДДС, за 
прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Не-
застроена  земя с площ 20 (двадесет) кв. м, при граници: североизток  и 
югоизток – улици и запад – имот пл. №722, представляваща реална част, 
придаваема към имот с пл. №722 (седемстотин двадесет и втори) при уре-
гулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран по-
землен имот V-722 (пети за седемстотин двадесет и втори) в кв. 87 (осем-
десет и седми) по плана на гр. Крън, общ. Казанлък, одобрен със Заповед 
№1099/19.11.2009 г. на кмет, с площ 880 (осемстотин и осемдесет) кв. м, 
при граници: североизток и  югоизток – улици; юг – УПИ VI-723  и запад 
– УПИ IV-726.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с лице-
то, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2, като всички 
данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са 
за сметка на заявителя.

РЕШЕНИЕ № 62 ОС_141/20.12.2019 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имо-

ти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 
се включва:

2. Определя пазарна цена от 1 998 (хиляда деветстотин деветдесет и 
осем) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, 
на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) XIII-131(тринадесет за едно три едно) с площ 400 (четирис-
тотин) кв. м в кв. 31 (тридесет и първи) по ПУП на село Горно Изворово, 
община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед № 1022/1993 
г., при граници: УПИ XII-130, регулационна граница, улица, УПИ XIV-132.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Ра-
дослав Георгиев Радев, ЕГН хххххххххх от град Казанлък, бул. „Н. Петков“ 
за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички 
данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са 
за сметка на заявителите - Радослав Г. Радев.

РЕШЕНИЕ № 63 ОС_143/23.12.2019 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имо-

ти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 
се включва:

2. Определя пазарна цена от 1 540,00 (хиляда петстотин и четиридесет) 
лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна об-
щинска собственост: Незастроена земя с площ 210 (двеста и десет) кв. м, 
при граници: УПИ ХI-177, УПИ I-За озеленяване и детска площадка, УПИ 
ХIII-177, имот пл. №177, представляваща реална част от Урегулиран по-
землен имот ХII-177 (дванадесет за едно седем седем) в кв. 36 (тридесет 
и шести) в село Долно Изворово, по действащ ПУП, одобрен със Заповед 
№22/02.04.1987 година, с обща площ 695 (шестстотин деветдесет и пет) 
кв. м, при граници: УПИ ХI-177, УПИ I-За озеленяване и детска площадка, 
УПИ ХIII-177, улица.

3. Определя пазарна цена от 730,00 (седемстотин и тридесет) лева, без 
ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска 
собственост: Незастроена земя с площ 99 (деветдесет и девет) кв. м, при 
граници: УПИ ХII-177, УПИ I-За озеленяване и детска площадка, УПИ 
ХIV-351, имот пл. №177, представляваща реална част от урегулиран по-
землен имот ХIII-177 (тринадесет за едно седем седем) в кв. 36 (тридесет 
и шести) в село Долно Изворово, по действащ ПУП, одобрен със Заповед 
№22/02.04.1987 година, с обща площ 629 (шестстотин двадесет и девет) кв. 
м, при граници: УПИ ХII-177, УПИ I-За озеленяване и детска площадка, 
УПИ ХIV-351, улица.

4. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Геор-
ги К. Христов ЕГН хххххххххх от град София, ж.к. „Гоце Делчев“, за прех-
върляне собствеността на общинските имоти по т. 2 и т. 3 от настоящото 
решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и 
вписване на договора са за сметка на заявителя – Георги Христов.

РЕШЕНИЕ № 64 ОС_173/17.01.2020 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имо-

ти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета 
с Решение №10/2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се 
включва:

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентифи-
катор 27499.352.46 (две седем четири девет девет точка три пет две точка 
четири шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, 
община Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД 
на АГКК, адрес: с. Енина, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1282 (хиляда двеста 
осемдесет и два) кв. м, Трайно предназначение на територията - Земедел-
ска, Начин на трайно ползване – Овощна градина, Категория на земята 
при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: имоти с идентификатори: 
27499.352.45, 27499.352.508, 27499.352.47, 27499.94.509, чрез продажба на 
общинската част –182/1282 (сто осемдесет и две към хиляда двеста осем-

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот № 302.234 (три 
нула две точка две три четири) по План на новообразуваните имоти на 
местност „Черешака“ село Бузовград ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, с 
обща площ 635 (шестстотин тридесет и пет) кв. м, Трайно предназначение 
на територията - Земеделска,  Начин на трайно ползване – За земеделски 
труд и отдих (§4 от ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 
5 (пета), при граници: имоти №302.501, №302.233, №302.235, №302.242, 
чрез продажба на общинската част - 135/635 (сто тридесет и пет към шест-
стотин тридесет и пет) идеални части от земята на съсобственика – Васил 
Т. Василев, ЕГН хххххххххх, за сумата от 295,00 (двеста деветдесет и пет) 
лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи до-
говора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по 
издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Васил Т. Ва-
силев.

РЕШЕНИЕ № 66 ОС_170/16.01.2020 г.
I. Открива процедура за провеждане на публични търгове за отдаване 

под наем за срок от 5 /пет/ години по реда на Глава VI от Наредба №15 на 
Общински съвет - Казанлък на общински обекти, както следва:

Обект А:  помещение за търговска дейност /магазин/ находящо се в клуб 
„Васил Левски“ гр. Казанлък с идентификатор 35167.501.363.1.1 с обща 
площ от 34,00 кв.м. в т.ч. търговска площ от 24,00 кв.м. складова площ и 
санитарен възел общо 10,00 кв.м.

Обект Б: представляващ поземлен имот с идентификатор35167.506.3802 
с обща площ 325,00 кв.м., с административен адрес: гр. Казанлък, ул.“ 
Княз Свети Мирски“ №34, ведно със следните сгради:

• нежилищен обект /Бакърджийница/ с идентификатор 35167.506.3802.1 
и площ от 32,00 кв.м.;

• нежилищен обект /склад/ с идентификатор 35167.506.3802.2  и площ 
от 30,00 кв.м.;

• навес с оградни стени с идентификатор 35167.506.3802.3. и площ от 
23,00 кв.м.

II. Определя начална тръжна цена в размер, както следва:
• Общински обект А: 87.00 /осемдесет и седем/ лв. без ДДС месечен наем.
• Общински обект Б: 193.00 /сто деветдесет и три/ лв. без ДДС месечен 

наем.
III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички 

необходими действия по организацията и провеждането на публичните 
търгове при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС – 
Казанлък, както и да сключи договори със спечелилите участници.

РЕШЕНИЕ № 67 ОС_167/16.01.2020 г.
Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд 

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

1.  Поземлен имот с идентификатор № 35167.182.242 по КККР на гр. 
Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 2242 по Ка-
дастралния план на ползвателите с площ от 964 (деветстотин шестдесет 
и четири) кв. м, в собственост на наследниците на Кинка К. Филипова по 
силата на протокол за делба от 20.11.1987 г. по гр. дело. № 594 на Районен 
съд-Казанлък.

2.  Поземлен имот с идентификатор № 35167.160.827 по КККР на гр. 
Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 827 по Кадас-
тралния план на ползвателите с площ от 1785 (хиляда седемстотин осем-
десет и пет)  кв. м, в собственост на наследниците на Драган Г. Драганов по 
силата на Нот. акт № 72, т. II, д.№ 516/1996 г.

3. Поземлен имот с идентификатор № 35167.170.626 по КККР на гр. Ка-
занлък, идентичен с част от Поземлен имот № 626 по Кадастралния план 
на ползвателите, с площ 1000/1548 (хиляда от хиляда петстотин четири-
десет и осем) кв. м, в собственост на наследниците на Доньо Х. Донев по 
силата на Нот. акт № 108, т. I, д. № 286/1973 г.

4. Поземлен имот с идентификатор № 53179.163.268 по КККР на с. 
Овощник, идентичен с част от Поземлен имот с планоснимачен № 3268 по 
Кадастралния план на ползвателите, с площ 900/1368(деветстотин от хи-
ляда триста шестдесет и осем) кв. м, в собственост на Мариана Д. Петрова 
и Николай С. Славов по силата на Нот. акт № 138, т.VII, д. № 2212/1995 г.

5. Поземлен имот с идентификатор № 35167.142.482 по КККР на гр. Ка-
занлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 2482 по Кадас-
тралния план на ползвателите с площ от 605 (шестстотин и пет)кв. м, в 
собственост на наследниците на Петър Л. Петров по силата на Нот. акт № 
69, т.VI, д. № 1695/1969 г.

6. Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.343 по КККР на гр. 
Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 343 по Кадас-
тралния план на ползвателите с площ от 735 (седемстотин тридесет и пет) 
кв. м, в собственост на Никола К. Куков по силата на Нот. акт № 74, т. IX, 
д. № 3041/1997 г.

7.  Поземлен имот с идентификатор № 35167.120.951 и № 35167.120.952 
по КККР на гр. Казанлък, идентични, съответно с Поземлен имот с пла-
носнимачен № 951, с площ от 358 (триста петдесет и осем) кв. метра и с 
Поземлен имот с планоснимачен № 952, с площ от 800 (осемстотин) кв. 
метра по Кадастралния план на ползвателите в собственост на наследни-
ците на Георги С. Стоев по силата на Публично нотариално завещание № 
181, д. № 695/17.06.1919 г.

РЕШЕНИЕ № 68 ОС_179/20.01.2020 г.
1. Дава съгласие да се предоставят за ползване, за стопанската 2019/2020 

г., общински имоти -  полски пътища, заявени от земеделските производи-
тели и включени в съответните блокове за земеделско ползване, определе-
ни със заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ – Стара 
Загора, за съответното землище,  по цена в размер на средното рентно 
плащане за него.  

2. Ползвателите,  на които са предоставени полските пътища, са длъжни 
да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в ре-
ални граници през стопанската 2019/2020г.

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договорите за ползване 
на предоставените имоти.  

РЕШЕНИЕ № 69 ОС_181/20.01.2020 г.
1. Освобождава Драгомир Влаев Петков, като председател на Контрол-

ния съвет на фондация „Чудомир“, гр. Казанлък и го освобождава от отго-
ворност.

2. Избира Роман Алексеев Желев за Председател на Контролния съвет на 
фондация „Чудомир” гр. Казанлък.

Задължава и упълномощава Борис Петков Кърчев, ЕГН: хххххххххх, 
Л.К. № ххххххххх изд.  от МВР – Стара Загора, с адресна регистрация – 
гр. Казанлък, обл. Стара Загора - Председател на Управителния съвет на 
фондация „Чудомир” в законоустановените срокове да впише в Регистъра 
за юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по 
партидата на фондация „Чудомир” новонастъпилите обстоятелства.

2. Определя пазарна цена от 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева, 
без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собстве-
ници на построената върху нея сграда:  Поземлен имот с идентификатор 
27499.501.2018 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка  

десет и две) идеални части от земята на съсобственика- Виктор И. Копанов, 
ЕГН хххххххххх, за сумата от 370,00 (триста и седемдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи до-
говор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по 
издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Виктор Ко-
панов.

РЕШЕНИЕ № 65 ОС_174/17.01.2020 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имо-

ти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с 
Решение №10/07.01.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се 
включва:



Брой 510 Петък, 7 февруари 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

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:

Апартамент супер център м-н 
Перун 100 кв. ет 5 асансьор 
обзаведен 98 000 лв.
Апартамент 120 кв. до старата 
казарма ет.4 - 105 000 лв.
Апартамент 86 кв. ет.1 с гараж 
старата казарма - 95 000 лв.
Апартамент 90 кв. зад мототех-
ника ет.1 - 95 000 лв.
Апартамент тристаен монолит 
ет.4 Старата казарма - 85 000 лв.
Апартамент тристаен ет. 4 ул. 
Христо Ботев - 85 000 лв.
Мезонет след ремонт 13 кв. 
широк център - 110 000 лв.
Апартамент тристаен ет. 5 Без 
асаньор ул. Скобелев - 85 000лв.
Апартамент тристаен център ул. 
Гурко 110 кв. - 98 000 лв.
Гарсониера, Изток, горе - 38000 
лв.;
Гарсониера, Център, Малкото 
площадче - 48000 лв.;
Гарсониера, Розариум, ет.4 (без 
асансьор), 55000 лв.;
Двустаен, ет.2, Запад, след 
ремонт - 68000 лв.;
Двустаен, ет.3, Запад  (до Вапца-
ров) - 68000 лв.;
Двустаен, ет.1, до В и К - 
55000лв.;
Двустаен, (ново строителство), 
до В и К, (обзаведен) - 90000лв.;
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.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 - 85000лв.;
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 300 кв.м двор, до В и К  - 
48000 лв.;
II-ри етаж от къща, до Розариума, 
с 200кв.м двор - 95000 лв.;
Къща с. Бузовград, едноетажна,  с 

600 кв.м двор- 75000лв.;
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 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, под Общи-
ната  -300 лв.;
Обзаведен, двустаен, Изток бл.3  
-250 лв.;
Частично обзаведен, тристаен, 
Пазара  -250 лв.;
Необзаведен, тристаен, до Рай-
файзенбанк  -200 лв.;

• Обзаведена ман-
сардна гарсониера Ма-
настира, със санитарен 
възел и бяла техника   
цена 30 000 лв.

• обзаведен  офис над 
Халите, със санита-
рен възел и климатик   
цена 30 000 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

ПРОДАВА 
ИГЛОЛИСТНИ ПЕЛЕТИ 

0899 961 233

Фирма 
"СТИЛ - МС" 

гр. Трявна
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Малки обяви
Продава:

Купува:

Под наем:

1.0896662706  двустаен или тристаен - Запад 
2.0888787514 гарсониера или боксониера - Изток 
3.0899178887 двустаен - Център 
4.0878741102 двустаен или тристаен , ново строителство - 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.

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

монт + обзавеждане - 73 000лв. 
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-

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.
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.
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

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.+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, тухла
3 ст. + бокс - Абаята, ет.5 - 
53000лв. - тухла - 86 кв. м.
Къща в Енина с нов покрив - 52 
000 лв. двор - 600 кв. м.
Къща на 3 ет. - с. Д. Изворово - 50 
000 лв.
2-ст. след ремонт - 45 000 лв. 
панел Изток
Н.стр. под полицията, ет.3,с пъл-
но 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, ”Розари-
ум” - 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 - тухла след ремонт, 
център, цена 76 000
2 ст.+к, панел в кв. Изток, долна 
част, 32 000
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
3 ст+к, панел в кв. Изток, среден 
етаж, 50 000
лозе в местността "Старите 
лозя" 800 кв. м, 10 500 
КЪЩА в с. Копринка - двор 800 
кв.м, централна част, 35 000, 
възможен компромис
КЪЩА - гр. Шипка, на 2 етажа - 

ОЛИМПИЯ
Казанлък, ул. ”Ген. Скобелев” 3; /срещу клуба на СДС/
тел.: 0431/8 51 00;  GSM: 0898 565 808; imoti_olimpiq@abv.bg
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ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА 
ЗЕМЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА
0888 974 040 / 0896 741 102

Архивите разказват

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ

ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ

ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

Резервации за туристически посещения:
тел. 0886 777 681; e-mail: tourism@damascena.net

Резервации ресторант:
тел. 0889277730; e-mail: restaurant@damascena.net

www.damascena.net

Шарено - Писано

„Дани. Легенда. Бог“ – 
под това необичайно за-
главие казанлъчанинът 
Явор Петков засне първия 
си пълнометражен игра-
лен филм, в който блести 
популярният актьор Димо 
Алексиев. 112-минутна-
та лента е заснета в псев-
до-документален стил, 
като жанрът и` е черна ко-
медия. 

Освен безспорната звезда 
Димо Алексиев, участват още 
актьорите Валентина Алек-
сандрова, Илияна Лазарова, 
Емо Каменов, Георги Нал-
джиев, Джеймс Бабсън, Кейт 
Никълс. Във филма се появя-
ва и тийн-сензацията Сузани-
та, дъщерята на певеца Орхан 
Мурад. Снимките на филма 
са правени през май минала-
та година в Кюстендил.

Главният герой Дани (Димо 

ЯВОР ЗАСНЕ ПЪРВИЯ 
СИ ПЪЛНОМЕТРАЖЕН 
ИГРАЛЕН ФИЛМ

Алексиев) е бизнесмен и об-
щински съветник, който се е 
съгласил да участва в епизод 
от английска документална 
поредица за пране на пари. 
Но още на първия снимачен 
ден Дани обявява на журна-
листическия екип, че всъщ-
ност ще правят пълнометра-
жен филм, в който той ще 

бъде главен герой, сценарист, 
режисьор и продуцент.

Дани убедително изгражда 
образа си на безцеремонен, 
безкомпромисен и недосега-
ем представител на икономи-
ческия и политическия елит. 
Под неговото крило расте и 
усвоява маниерите му кръ-
щелник, който един ден ще 
надмине учителя си. Еже-
дневният хаос и небрежната 
агресия на Дани принуждават 
репортерката да напусне про-
екта, но операторът убеждава 
звукаря да останат и да до-
вършат работата. Неочаква-
ни и срамни провали на два 
фронта мотивират Дани да 
даде всичко от себе си, за да 
докаже на света защо е Дани. 
Легенда. Бог.

Явор Петков е незави-
сим продуцент, режисьор и 

сценарист. Роден е в Града 
на розите през 1987-ма в 
семейство на художници. 
Завършва в Бремен, Герма-
ния и от 2010 година живее 
в Лондон, където основава 
продуцентската кино-ком-
пания „Шипка”. „Дани“ е не-
говият пълнометражен де-
бют. В творческата си сметка 
Явор има и два късометраж-
ни филма – „Amber“ (2014) и 
„Green Man“ (2014).

Другата актуална новина 
е, че „Дани. Легенда. Бог“ 
е селектиран за участие в 
международния кинофес-
тивал София филм фест, в 
секцията „Ново българско 
кино“. Така че филмът на 
Явор ще има своята преми-
ера на 16 март от 20:30 ч. в 
столичното кино „Люмиер“. 
На добър час!

През 1515 г. население-
то на Казанлък вече е на-
растнало от 55 на 158 до-
макинства (790 човека).

През тази година Казан-
лък за пръв път се споменава 
вече като град, а не като село. 
Събираният данък също е 
нарастнал – от 3573 на 17613 
акчета. Във вакъфа на Умур 
Бег са регистрирани бозад-
жийница, магазин, мелница 
и баня, чиито приходи отиват 
за издръжката на „учителска 
къща“ в центъра на града.

През 1530 година градът 
има 150 домакинства (750 
човека). Записано е че „цен-
търът на Казанлък е град“. 
В града вече има кадия (съ-
дия), а в центъра на града се 
намира пазарът. Споменати 
са също мелница, дванадесет 
магазина, бозаджийница, две 
овощни градини, една баня и 
джамия, намиращи се в град-
ския център.

През 1541 г. са оформени 
четири махали в Казанлък. 
Техните имена са: Джа-
мия, Мусалла, Ашъклар и 
Тюркмен. В първата махала 
е имало 93 домакинства, във 

КАЗАНЛЪК СЕ Е НАРИЧАЛ 
ПАЗАРДЖИК
ДАЛЕЧЕ ПРЕДИ ДНЕШНИЯ 
ГРАД

В ОВОЩНИК 
ПРЕОТКРИВАТ 
ТАЙНИТЕ НА БАБА

втората 69, в третата 53 и в 
четвъртата 21. Общо 236 до-
макинства с население 1180 
човека. През тази година съ-
бираните данъци са в размер 
на 18906 акчета.

Според османо-турските 
регистри съставени между 
1572 и 1594 година няма на-
растване на броя на махали-
те в Казанлък. Общият брой 
на домакинствата обаче на-
раства на 443, а на хората на 
2200. Най-голямо нарастване 
на броя на хората има в маха-
ла Тюркмен. Предполага се, 
че там са заселвани колонис-
ти юруци идващи от областта 
Анатолия в Мала Азия.

В заключение може да се 
каже, че за установавянето и 
развитието на Казанлък през 
този период важна роля е иг-
рала фондацията на Умур Бег, 
син на Саруджа паша. Казан-
лък постепенно израства от 
малък вакъф, село и град към 
център на община. Админи-
стративно нахията Казанлък 
е принадлежала към Чирмен-
ския санджак. В този санджак 
са били включени казите Чир-
мен, Йениджеи Загра (Нова 
Загора), Казанлък, Йениджеи 

Чирпан, Хаскьой (Хаско-
во) и Текфурдаг. През XV и 
XVI век документално не са 
отбелязани смесени села в 
Казанлъшко. Християните и 
мюсюлманите са живеели в 
отделни села с център на об-
щината град Казанлък. През 
следващите столетия това 
обаче се променя, като вече 
през XIX век имаме значите-
лен брой смесени селища в 
долината.

Николай Вапирев

Нямало е 
Казанлък, нямало е 
и Пазарджик дори, 

но е имало тюлбе

Продължава от бр. 4

НЕ е Политика

АНТИМ I-ВИ

ОТНОВО СА
СРЕД ПЪРВИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

Към стр. 5, 6, 7 и 8

КОЙ ПОДКРЕПЯ
ГРЕТА И ЗАЩО?

Казанлъшко училище е 
избрано да участва в меж-
дународен проект за зеле-
ни идеи

Казанлъшко училище е из-
брано да участва в междуна-
роден проект за зелени идеи / 
Новини от Казанлък

Над 70 училища от цялата 
страна се включиха в кон-
курса за подбор на училища, 
които да участват в проект 
„Зелено сътрудничество от-
въд граници“ на „JA Bulgaria” 
за глобалните екологични 
предизвикателства и опаз-
ването на природата, чрез 
устойчиви предприемачески 
решения.

Двама оценители извър-
шиха оценката на кандида-
тите по следните критерии: 
качество на мотивацията; 
участие в проекти, свързани 
със зелено предприемачество 
и опазване на околната сре-
да; локация на училището; 
възрастова група, в която се 
планира участието по про-
екта; сборен критерий „въз-

I”. Казанлъчани ще се вклю-
чат, заедно с още ученици от 
България и Норвегия, в раз-
виването на стартъп идеи за 
адресиране на промените в 
климата с помощта на мен-
тори от еко организациите и 
бизнеса.

Проектът "Зелено сътрудни-
чество отвъд граници" се из-
пълнява с финансова подкре-
па в размер на 143 218 евро, 
предоставена от Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по 
линия на Финансовия механи-
зъм на ЕИП.

Основната цел на проект 
"Зелено сътрудничество отвъд 
граници" е да въвлече поне 
540 младежи, учители и пред-
ставители на НПО, бизнеси и 
държавни институции от Бъл-
гария и Норвегия в обучител-
ни дейности по зелено пред-
приемачество и иновации 
чрез сформирането на поне 8 
трансгранични екипа, които 
ще развият иновативни про-
дукти, услуги и инициативи 
за справяне с климатичните 
промени.

можности“, който включва 
владеенето на английски 
език от учениците и учи-
теля, наличието на инфра-
структура за интерактивно 
обучение и други допълни-

телни ресурси, 
посочени от 
кандидатства-
лите.

И така едно от одо-
брените общо 20 учи-
лища е казанлъшкото 
СУ „Екзарх Антим 

В Основно училище „Д-р 
Петър Берон“ в село Овощ-
ник под надслов „Тайните 
на баба“ се състоя зани-
мание по проект „Взаимо-
действие и интеграция“

По проекта „Взаимо-
действие и интеграция“  ОУ 
„Д-р Петър Берон“ работи 
през настоящата учебна го-
дина.

В проявата участваха уче-
ници и родители, които под 
наставничеството на жените 
от Пенсионерския клуб в се-
лото имаха възможност да се 
върнат години назад и да се 
запознаят с някои вече почти 
непознати за днешните по-
коления женски занаяти като 
предачество, плетачество, 
бродерия.

Желаещи от децата полу-
чиха и своите първи уроци 
по гъдулка. Жените от пен-
сионерския клуб изпълниха и 

някои автентични народни 
песни от Южна Тракия, кои-
то при следващите прояви в 
рамките на проекта, деца и 
родители заедно ще разуча-
ват

В заниманието се вклю-
чиха и представители на 
двете партньорски органи-
зации по проекта на учили-
щето – Младежки център за 
развитие „Взаимопомощ“ 
и „Юнайтед Авангард Ар-
тист“, както и доброволци.

Чрез тях децата получиха 
и своя първи урок по фо-
тография, като със снимки 
направени от самите тях в 
края на проекта ще бъде от-
крита изложба.

Предстои им да се научат 
да заснемат и с камера, като 
продуктът от това позна-
ние ще бъде изработването 
на филм за училището и  
проекта.

В „Кът на родителя“ се разкриват Тайните на баба

Към стр. 5

ЕЛА И СИ 
НАПРАВИ 
МАРТЕНИЧКА
С НАС

От 3 февруари до 26 
февруари в Детско- юно-
шеския отдел на Общин-
ска библиотека „Искра” 
стартира творческото 
ателие „Работилница за 
мартеници”. 

За поредна година де-
цата от детските градини, 
училищата, народните 
читалища, социалните 
заведения и школите по 
изобразителни и прилож-
ни изкуства от Казанлък и 
Общината ще изработват  
своите красиви мартеници.

Това е едно от събитията 
в Библиотеката, които се 
радват на голям интерес и 
популярност.

В хода на творческия 
процес децата се запоз-
нават с различни техники 
за изработване на марте-
нички, както и  с легенди 
за възникването на този 
исконно български обичай. 
Кулминацията на творче-
ското ателие е изложба-
та”Пъстри мартеници” на 
27 февруари, в която ще 
изложим мартеничките, 
сътворени от талантливи-
те ръце на казанлъшките 
деца.

На 28 февруари, в наве-
черието на този празник, 
служители на библиотеката 
ще поднесат първомартен-
ски поздрав към домува-
щите в ДСХ №1 и ДСХ №3, 
заедно с фолклорна фор-
мация “Гъдулица” към НЧ 
“Възродена Искра – 2000”.


