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ОБЩИНСКАТА ХАЗНА НИКОГА ДОСЕГА НЕ Е 
РАЗПОЛАГАЛА С ТОЛКОВА МНОГО ПАРИ

Дядо КИПРИЯН: 

КУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  

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

/СРЕЩУ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БИВШИЯТ М-Н “АЛБЕНА”/
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0898 689 686 
0898 590 545
morisg@mail.bg

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

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

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

Винаги вкусна и разнообразна 
храна от нашата топла витрина

ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ
гр. Павел баня

+359 878 939 230 
+359 877 115 379

+359 878 104 416
+359 878 939 110

1 година vestnikiskra.com

С 26 гласа - „За“, 1 – „Против“ и 7 – „Въздържали се“ 
Общински съвет – Казанлък прие окончателно бюджета на Общината за 2020г. 66 996 693 ЛВ.

ЛИСТЪ
Паметен

за Апостола
Към стр. 5,6,7 и 8

За първи път в Казан-
лък по време на търже-
ствата за Националния 
празник 3 март ще има 
факелно шествие по ули-
ците на града

То ще се проведе на 2 март 
след официалната церемо-
ния по издигане на нацио-
налния флаг и водосвет за 
благоденствието на българ-
ския народ на централния 
площад Факелното шествие 
под мотото „Българийо, за 
тебе те умряха“ ще преми-
не от площад „Севтополис“ 

до Войнишкия паметник в 
парк „Розариум“, където ще 
бъде открит възстановеният 
монумент на загиналите във 
войните и ще се проведе тър-
жествена заря-проверка. 

Честванията по случай 142 
години от Освобождение-
то на България от османско 
владичество ще продължат 
и през  следващия ден, кога-
то Дядо Киприан ще отслужи 
благодарствен молебен в храм 
„Рождество Христово“ при 
Шипченския манастир, след 
което кулминацията на тър-
жествата ще се случи на леген-
дарния връх „Свети Никола“. 

Символичен домакин на 
честванията на връх Шипка 
тази година е Община Казан-
лък.

НА ШИПКА 
ВСИЧКИ 

МОЖЕМ ДА 
БЪДЕМ ЕДНО, 

А ЩОМ СМЕ 
ЕДИННИ 

- МОЖЕМ 
ВСИЧКО!

ЗА ПЪРВИ ПЪТ И 
ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ 
ЩЕ ОЗАРИ КАЗАНЛЪК 
В НАВЕЧЕРИЕТО НА 
3. МАРТ ОБЩИНА И 

ГОДИНИ
ЗА6 

ИНЪР УИЙЛ КЛУБ
ДОКАЗАХА БЪДЕЩЕТО
НА ИНВИТРОТО

През 2014 
година Община 
Казанлък учредява 
Фонд „Ин витро“. 

От тогава до 
2019 година на бял 
свят са се появили 
общо 20 бебенца, 
като след няколко 
месеца се очакват 
още три.

Към стр. 2 Към стр. 2

5 КОНТИНЕНТА
46 ДЪРЖАВИ,
241 ХИЛ. ЧИТАТЕЛИ

14.02.

2020г.

ЕЛАТЕ И БЪДЕТЕ 
ВЛЮБЕНИ 

ЗАЕДНО С НАС

Към стр. 3

Към стр. 3
Към стр. 3
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ОБЯВАСедмицата

„МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ” ЕООД
На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл.68 от ЗЛЗ 
ОБЯВЯВА конкурс за заемане на следните длъжности:
• Началник Отделение по хирургия
• Началник Отделение по акушерство и гинекология
• Началник Отделение по клинична патология
• Началник Микробиологична лаборатория
• Специализант по гастроентерология – 2 места
• Специализант по акушерство и гинекология – 1 място

Конкурсът  ще се проведе на 13.03.2020г., както 
следва:

Началник Отделение по хирургияот от 09.00 часа
Началник Отделение по акушерство и гинекология от 10.00 часа
Началник Отделение  по клинична патология от 11.00 часа
Началник Микробиологична лаборатория от 13.00 часа
Специализант по гастроентерология от 14.00 часа
Специализант по акушерство и гинекология 15.00 часа

Конкурсът се обявява в съответствие с чл. 68 ал.3 от ЗЛЗ и ме-
дицински стандарти за съответните отделения:
„Началник отделение може да бъде лекар, с призната меди-
цинска специалност по профила на отделението”
„Началник лаборатория може да бъде специалист по профи-
ла на лабораторията”

Изисквания към кандидатите за длъжност 
началник отделение/лаборатория:

Кандидатите да са:
- с българско гражданство, 
- неосъждани 
- висше медицинско образование и придобита специалност 
по профила на отделението/лабораторията
- минимум 3 години стаж по специалността или тясна спе-
циалност
- с компютърна грамотност
За предимство се считат:
- управленски стаж
- допълнителни квалификации, специализации
- владеене на чужд език 
- над 5 год. стаж със специалност е предимство

Изисквания към кандидатите специализанти:
Кандидатите да са:
- с българско гражданство, 
- неосъждани 
- висше медицинско образование 
- с компютърна грамотност

Кандидатите да представят следните документи:
1. Молба /Заявление/ за участие в конкурса
2. Автобиография /за външни кандидати /
3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер /
за външни кандидати/
4. Удостоверение за членство в БЛС
5. Препис- извлечение на трудова книжка /за външни канди-
дати /
6. Свидетелство за съдимост /за външни кандидати /
7. Нотариално заверени копия  от диплома за висше образо-
вание и диплома за призната специалност /за външни кан-
дидати /

Начин на провеждане на конкурса :

За кандидатите за длъжност  
началник отделение/лаборатория:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
 - Презентация на тема: 
„Развитие и перспективи на отделението в условията на на-
растваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ре-
сурс”
 - Събеседване по актуалните законови разпоредби в 
здравеопазването

За кандидатите за длъжност 
 специализант:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
 - Разработка на два въпроса по утвърден конспект/ 
Конспектът може да бъде получен в отдел „Човешки ресурси” 
в МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски” ЕООД 
 - Събеседване 

Документите ще се приемат от 10.02.2020 г. до 09.03.2020 
г. вкл. до 16.00ч. в отдел „Човешки ресурси” на “МБАЛ Д-Р 
ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД гр.Казанлък.

УПРАВИТЕЛ
  Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА- ВЛАДКОВА 

Преди дни стана ясно 
, че Проф. Генчо Начев е 
предложен от инвести-
тора да поеме менидж-
мънта на високотех-
нологична болница по 
сърдечно-съдови заболя-
вания в Казанлък. 

Оказва се обаче , че има 
хора , които са против -ка-
тегорично групата на БСП в 
ОбС . Хората на Ибушев пък 
от ,, Алтернативата на граж-
даните” и до ден днешен 
не могат да вземат реше-
ние – прекалено сложен им 
бил казусът. Вчера пък на-
ематели в Поликлиниката, 
депозирали писмо по повод 
намерението да се разкрие 
и да бъде подкрепено от 
общинско ръководство раз-
криването на частна карди-
ологична клиника на тери-
торията на Поликлиниката.

В Отвореното писмо ме-
дицинските лица настояват 
местната власт и градските 
старейшини „правилно да 
прецизират необходимост-
та и рентабилността от едно 
такова намерение”. И може 
би са прави. Но едва ли. Си-
гурно е по – рентабилно хо-
рата да бият 250 километра, 
заради сърдечни проблеми , 
когато на 10 минути ще им 
бъде предоставена същата 
по качество услуга? Това 
ли означава равен достъп 
до качествена медицинска 
помощ ? Ако ще се разкар-
ват  болните за всяко нещо 
по над 200 километра, що 
за достъп е това? А град , 
който  гони  инвеститори 
и кадри, е обречен .А има 
градове , които чакат . Ста-
ра Загора чака Казанлък да 
откаже инвестиционното 
намерение . Защото иска 
клиниката и Професора . И 
Павел баня пита ! И са зая-
вили готовност болницата 
да бъде изградена на тяхна 
територия . Просто чакат 
Казанлък да откаже .Така че 
не идвай в Казанлък , про-
фесоре . Не се връщай тук !  
Отивай и спасявай другаде 
! Бягай !

 
Десислава Петкова

БЯГАЙ , 
ПРОФЕСОРЕ !

Инвеститорите 
разчитат и залагат 
на името, опита и 
уменията на Проф. 

Генчо Начев
В Общински съвет – Ка-

занлък, заседава в пълен 
състав Председателският 
съвет във връзка с молба 
на Кмета Галина Стояно-
ва, представителите на 
политическите групи да 
вземат информирано ста-
новище „За“ и „Против“ 
за внасяне на процедура 
от Общинска администра-
ция по предложение за 
инвестиционно намере-
ние за изграждане на ви-
сокотехнологична болни-
ца на 4 и 5 етажи на ДКЦ 
– Поликлиника, гр.Казан-
лък.

На срещата бяха покане-
ни управителите на „ДКЦ 
– Поликлиника“ЕООД д-р 
Петър Лучев и на МБАЛ“Д-р 
Христо Стамболски“ д-р Кети 
Маналова и общинските съ-
ветници д-р Иван Колев и 
д-р Белчо Белчев, за да за-
познаят общинските съвет-
ници със своето експертно 
мнение. Като предимство за 
Казанлък и Поликлиниката 
д-р Лучев посочи приходите 
от отдаването на два етажа, 
престижа за града и необхо-
димостта от предоставяне на 
високотехнологични кардио 
здравни услуги. Той изрази 
най-голямо притеснение от 

факта, че и към момента по-
мещенията на 4 етаж са отда-
дени под наем с договори и в 
бъдеще това може да създаде 
затруднения за наемателите. 
„Ощетяване на общинска-
та болница откъм кадровия 
състав“ бе най-голямата тре-
вога, която сподели д-р Кети 
Маналова.

Изрично подчертано бе, 
че в намеренията на бъде-
щия управител на частното 
болнично заведение е да по-
еме категоричен ангажимент 
да не наема кадри от настоя-
щите болнични специалисти 
в близките няколко години, 
както и възможността ДКЦ 
и Болницата да получават 
допълнителни приходи под 
формата на заплащане на на-
еми на пазарни цени и полз-
ване на наличните лаборато-
рии, рентгени и съпътстващи 
дейности срещу заплащане.

Николай Златанов отбеля-
за пред присъстващите: „При 
преценката на предимствата 
и недостатъците за изграж-
дането на такова болнично 
заведение трябва да се водим 
от интересите на граждани-
те за предоставяне на бърза 
и модерна услуга.“. „Нещо 
повече, видно от последно-
то писмо на Инвеститора, 
Болницата ще се ръководи от 
известния български кардио-
хирург и Почетен гражданин 
на Казанлък проф.Генчо На-
чев.“, посочи Златанов.

ГЕРБ подкрепиха предло-
жението от името на своите 
13 съветници.

ДПС изразиха пълна под-
крепа за предложението от 
името на своите 6 съветници.

БСП категорично се проти-
вопоставиха с мотива: „Би-
хме подкрепили пълноцен-
но използване на общинска 
собственост и отдаването й 
под наем за съответни при-
ходи, но сме против целеви 
конкурс, за да се удовлетво-
ри само едно инвестиционно 
намерение до край, тъй като 
има много неизвестни.“

Предвид „сложността на 
здравната материя и многото 
промени в законодателство-
то в тази сфера у нас“, пози-
цията на ПК„Алтернативата 
на гражданите“ към момента 
остана неизразена. В рамки-
те на ден – два от коалиция-
та се ангажираха да изразят 
своето мнение.

Председателят на Общин-
ски съвет – Казанлък Николай 
Златанов прикани колегите 
си да направят необходимите 
консултации с юристи по гру-
пи и да се запознаят по-под-
робно с направеното инвес-
тиционно намерение, с което 
те разполагат от края на ми-
налата година. Той обърна 
внимание, че заседанията на 
Председателския съвет, както 
и досега са публични и пози-
циите ще станат достояние 
на обществото. „Най-важно-
то нещо е здравето и ние сме 
длъжни към гражданите, ако 
имаме такава инвестиционна 
възможност – да им я предос-
тавим!“, заяви в края на сре-
щата Николай Златанов.

СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН 
КАРДИОХИРУРГ Е 
ПОКАНЕН ДА МЕНАЖИРА 
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА 
БОЛНИЦА В КАЗАНЛЪК

ЕЛАТЕ И БЪДЕТЕ ВЛЮБЕНИ 
ЗАЕДНО С НАС РАВНОСМЕТКАТАНа връх трифон за-

резан и деня на влю-
бените - 14 февруари, 
ние младежите от Мла-
дежки общински съвет 
(МОС), каним жители-
те и гостите на града 
да запечатат спомен 
за Обич, Любов , Вза-
имност и Вечност със 
снимка на своите теле-
фони  на "Арка на Любо-
вта", украсена с цветя, 
балони, сърца и много 
любов.

Ще ви очакваме пред 
култ урно-информа-
ционния центъра на ул. 
Искра 4 от 13:00 до 17:00 
часа. 

Заповядайте да спо-
делите с нас красива-
та рамка за празнична 
снимка и много усмив-
ки.
Важна забележка:

Няма ограничение за 
възрастта! 

И баби и внучки и дъ-
щери, 

свекърви и зетьове 
дори

Ами обяснете се!

И така беше от първия 
ден. Неделина Колева, 
(администратор на сайта 
vestnikiskra.com)

През изминалата година 
сайта vestnikiskra.com работи 
на пълни обороти. Доказател-
ство за това са над 1700- те 
публикации, 240 хилядите 
посетители от различни дър-
жави и континенти, ежеднев-
ните мили писма от читатели 
и многото последователи в 
социалните мрежи.

Нашият сайт, като едно 
малко прохождащо детенце, 
което лека-полека се учи да 
върви, направи 1 година. Това 
не би било възможно без ВАС 
нашите верни и неуморни 
читатели.

Благодарим Ви, благодарим 
Ви за доверието, за подкрепа-
та, за ентусиазма, че сте тук с 
нас  и ни подкрепяте, че заед-
но вървяхме към бъдещето, Една от най-четените публикации на сайта ни 

 е с над 5 хил. четения

И Случката се случи

от стр. 1

от стр. 1

което заедно създаваме.
И както вестник „Искра” 

навърши миналата година 95 
години, си пожелаваме, сай-
та vestnikiskra.com да стигне, 
дори и половината му годи-

ни, а вие нашите брилянти 
читатели да сте до нас, за-
щото това е най – голямото 
признание, даващо смисъл 
на работата ни.

БЛАГОДАРИМ ВИ!
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Парите на Казанлък за 2020.

Кметът на Община Ка-
занлък прие всички пред-
ложения на политическите 
партии, направени между 
двете четения. Сред тях са:

– Асфалтиране на ул.„На-
слука“ и част от ул.„Митко Па-
лаузов“, кметство Бузовград“ 
с 50 000 лева, вместо асфалти-
ране на част от ул.„Радецка” 
до ул.”Антон Страшимиров” 
с полагане на бордюри, с. 
Бузовград;

– Изграждане да осветител-
на система на ХГ „Казанлък“ 
и ИМ „Искра“ с 50 000лв.яяяя, 
което ще бъде реализирано 
при наличие на икономии в 
издръжка на Общинска адми-
нистрация;

– „Асфалтиране на ул.„Пи-
онерска“ 1008 кв. м. + 2бр. 
дъждоотока със стойност 22 
000 лева“, вместо асфалтира-
не на част от ул.”Опълченска”, 
с.Овощник със стойност 20 
000 лева;

– Асфалтиране на ул.“Ста-
ра Планина“ 730 кв. м. +  2бр. 
дъждоотока за 18 000 лева 
вместо асфалтиране на част 
от ул.”1 май”, с.Овощник със 
стойност 20 000 лева;

Сред направените промени 
между първо и второ четене, 

телната проява бяха органи-
зирани томбола, с предмети 
закупени от дамите от клуба и 
два благотворителни щанда. 
Единият бе с предмети израбо-
тени от Сдружение „Бъдеще за 
децата“ и кулинарен щанд – с 
изделия изработени лично от 
дамите от Инър Уил – Казан-
лък. Проведен бе и търг с даре-
ни предмети.
Средства бяха събрани от 
специално изработените 

картички и покани за 
проявата.

Гостите на събитието бяха 
приветствани от тазгодишния 
президент на Инър Уил клуб 
– Казанлък Дарина Иванова, 
която изрази благодарност-
та си за желанието и сърцето 
на присъстващите да сбъдват 
мечти.

Акушер-гинекологът д-р Ма-
рия Георгиева, чиято е идеята 
за благотворителната проява 
направи кратка равносметка 
за четирите години съвмест-
на работа с Община Казанлък. 
Благодарение на съвместните 
им усилия за този период на 
бял свят са се появили общо 20 
бебенца, като след няколко ме-
сеца се очакват още три.

Благородната кауза бе под-
крепена от кмета на Казанлък 
Галина Стоянова, председате-
ля на фондация “Искам бебе” 
Силвия Пейчева, кмета на 
град Шипка Василка Панйоова, 
Ротари клуб – Казанлък, прд-
ставители на Инър Уил клуб – 
Бургас, представители на биз-
неса в Казанлък, политичеки 
партии.

Към присъстващите на съби-
тието се обърна и кметът Галина 
Стоянова: “Нашият живот, дълъг 
или кратък се осмисля с едно 
нещо – да създадем семейство, 
да оставим поколение и да на-
правим добро. За това дамите 
от Инър Уил клуб дадоха добър 
пример за това коя е най-важна-
та кауза за казанлъчани. А Об-
щина Казанлък със своите въз-
можности тази година удвоява 
средствата за Фонд „Ин витро“ 
на 30 хил. лв.”

С инициативата дамите от 
Инър Уил клуб Казалък  отбеля-
заха и 18 години от създаването 
на клуба и присъединяването му 
към най-голямите доброволни 
организации на жени в света.

Идеята за провеждането на 
благотворителната кампания 
в полза на семействата с ре-

които днес общинските съ-
ветници гласуваха са:

– Субсидия в размер на 21 
024,09лв. за „Индустриална 
зона – Казанлък“ЕООД, по-
ради невъзможността търгов-
ското дружество да генерира 
приходи до привличането на 
инвеститори;

– Ремонт и преустройство 
на Фондохранилице ИМ“Ис-
кра“, гр.Казанлък с бюджет 
50 000лв. от делегираната 
държавна дейност на инсти-
туцията като второстепенен 
разпоредител;

Рамката на Бюджет 2020 
на Община Казанлък е ре-
корден – в размер на 66 996 
693лв., с близо 15% повече от 
2019г. Средствата от 67 млн.
лв. са в две насоки: делеги-
рани държавни дейности – 37 
306 651лв., приходи от местни 
дейности – 27 979 972лв. Ин-
вестиционната програма на 
Община Казанлък за 2020г. е в 
размер на 9 352 414лв.

С одобрените средства Кме-
тът Галина Стоянова и нейни-
ят екип ще работят в посока 
на заложените по-социални 
политики:

– 10 на сто увеличение на 
заплатите в Общинска адми-
нистрация и всички общин-
ски звена;

– 10 на сто увеличение на 
заплатите на културните ин-

ститути;
– 14 на сто увеличение на 

възнаграждението на меди-
цинските сестри към общин-
ските заведения и с почти 18 
на сто увеличение за помощ-
ния персонал в детските ясли;

– повишаване на качество-
то на хранене на децата в дет-
ските заведения, предоставя-
нето на ваучер за еднократна 
помощ за закупуване на пе-
лени за новородените деца, 
намаляване на стойността на 
купона за хранене в Детската 
кухня – майка;

– двойно увеличение на 
средствата, които Общината 
предоставя за обучение на 
лекари – специализанти, като 
към Общинската програма 
ще бъдат включени и меди-
цинските сестри и акушерки 
– специализанти;

– двойно увеличение на 
средствата за фонд „Ин ви-
тро“ до 30 000лв.;

– 20 на сто увеличение 
на субсидията за спортните 
клубове, за да бъде засилен 
стимулът на децата за масов 
спорт;

– Общинският бюджет за 
2020г. отразява и политика-
та за реконструкция на об-
разователната и уличната 
инфраструктура в града и по 
населените места. Предстои 
изпълнението на големите 

продуктивни проблеми е на 
акушер-гинеколога д-р Мария 
Георгиева.

Д-р Георгиева колко деца 
са родени до момента в 

резултат на инициативата 
?

Община Казанлък учреди 
Фонд „Ин витро“ през 2014 
година. В периода до 2016 го-
дина, преди Инър Уил клуб да 
инициира благотворителната 
си кампания, са родени 5 деца 
по програмата на Общината. 
През 2017 година са родени 8 
деца общо – четири подкрепе-
ни от Общината и 4 от Инър Уил 
клуб. През 2018 година са роде-
ни 3 деца – 2 от Инер уил –Ка-
занлък и 1 от Общината, а през 
2019 година са родени 3 деца 
до момента – 1 с подкрепа на 
Общината и 2 на Инър Уил, оч-
аква се всеки момент през 2020 
да се родят още две деца. Общо 
20 деца са родени в община Ка-
занлък в периодаот 2014 до 2019 
година.

Как се зароди идеята за 
тази благотворителност 
на Инър Уил – Казанлък?

Идеята се роди през 
2016/2017 инъруилска година, 
като дамите от клуба в Казан-
лък решихме да се включим в 
националната кампания, коя-
то се провежда в подкрепа на 
семейства с репродуктивни 
проблеми, в която участва Об-
щина Казанлък.

През 2014 година по ини-
циатива на Фондация „Искам 
бебе“ в Казанлък е учреден 
Фонд „Ин витро“, в който Об-
щина Казанлък отделя сред-
ства от бюджета си в подкре-
па на тези семейства. Нашата 
идея е да подкрепяме семей-
ствата, които вече са канди-
датствали, но не са достигнали 
до заветната цел да се сдобият 
с рожба, да продължат да оп-
итват.

През 2017 година направи-
хме първия благотворителен 
бал под надслов „Дари живот! 
Да затупти детско сърце!“ с 
идеята да подкрепим семей-
ства, които веднъж вече са 
кандидатствали, и се нужда-
ят от още такива процедури, 
за да осъществят мечтата си. 
Инициативата продължава 
вече четвърта година. През из-
миналите три години, заедно с 
Община Казанлък обхванахме 
всички семейства, които са 
кандидатствали по надлежния 

ред. Няма семейства, които 
са изявили желание да бъдат 
подкрепени и да не сме ги 
подкрепили.

Реализирането на 
благотворителните 

инициативи имат и друг 
аспект, какъв е той?

М.Г.Фондация „Искам бебе“ 
и още няколко фондации на 
национално ниво, Община Ка-
занлък, Инър Уил – Казанлък, 
заедно с още 40 български об-
щини участваме в национална 
кампания за промяна на зако-
нодателството в България по 
отношение на финансирането 
на семейства нуждаещи се от 
асистирана репродуктивна 
дейност.

Промяната е на лице. Дър-
жавата пое финансирането 
на четири ин витро процеду-
ри, като се включиха и чети-
ри процедури със замръзени 
яйцеклетки. Борбата обаче 
продължава, като сега тя е на-
сочена към промяна на зако-
нодателството по отношение 
на семейства, които се нужда-
ят от дарителски яйцеклетки. 
Това перо не е покрито и са-
мата процедура е доста скъпа. 
Така че усилията на всички, 
включително и на Инър Уил 
– Казанлък са насочени към 
това. Инициативите ни са 
и с тази цел. Подпомагайки 
семейства с репродуктивни 
проблеми, ние искаме първо, 
да им вдъхнем кураж, да не се 
отказват, тъй като пътят е дъ-
лъг и сложен. Процедурите са 
доста скъпи и това, че държа-
вата поема само медицинска-
та част, самата инвитро про-
цедура, не означава, че това е 
достатъчно семействата да се 
справят сами с всички остана-
ли нужди, които трябва да се 
покрият.

Включвайки се в тази ини-
циативи ние всички с Общи-
ната участваме в подкрепата 
на подобни семейства по един 
или друг начин. Гордеем се, че 
нашите успехи са значителни 
и че имаме родени 20 дечица.

В тази програма има вклю-
чени и много други градове. 
Надяваме сее всичко това да 
доведе до финансирането на 
ин витро процедури, които 
се нуждаят от дарителски яй-
цеклетки. Т.е. да се обхване ос-
новният обем, на сто процента 
от това, което медицината 
дава като възможност на тези 
семейства да осъществят своя-
та мечта да се сдобият с рожба.

За какви средства става 
въпрос?

Държавата дава по 5 хил.лв. 
на процедура. Това е много 
разтегливо понятие, тъй като 

едни семества се нуждаят от 
един вид подкрепа и медицин-
ска дейност, която не е много 
скъпа, но няма как да я избе-
гнат. Други семейства се нуж-
даят от много по-голяма по-
мощ, от по-сложна медицинска 
дейност, която надхвърля тази 
сума. Но така или иначе, Ин 
витро –центровете, които се 
занимават с подобен род про-
грами, се финансират от дър-
жавния бюджет, на стойност 
– една процедура – 5 хил.лв. 
Но това е нищо. За да се стигне 
до този род процедури, се из-
искват много изследвания на 
семействата, много предвари-
телна подготовка, понякога се 
налага и оперативна намеса, за 
да се отстранят някои здраво-
словни проблеми, за да се стиг-
не до ин витро процедурата. 
Стигайки до тази процедура, 
което означава да се осъщест-
ви трансферът, наблюдението 
на една бременна продължава 
доста дълго време – 9 месеца. В 
този период семействата пра-
вят изследвания, които не се 
покриват от Здравната каса и 
държавата. Те трябва да посе-
щават лекар много по-често от 
една нормално развиваща се 
бременност. Най – често това 
се случва на места, които не са 
на територията на Казанлък. 
Всичко това са средства, които 
утежняват финансите на всяко 
едно семейство. Основното, 
заради което семействата се 
отказват  е, че не могат да се 
справят с финансирането или 
по-точно с дофинансирането 
на програмите.Защото самата 
програма включвайки изслед-
вания, лечение, трансфер е 
финансирана, но всичко оно-
ва, което трябва да се извърши, 
за да се достигне до крайния 
резултат, е много финансово 
обременяващо за семействата. 
За това нашата дейност е в тази 
насока. Държавата нека да си 
поеме медицинската страна, 
ние трябва да помогнем на 
тези семества да продължат 
пътя си, да успеят да стигнат до 
край. Много семейства се от-
казват по финансови причини 
да продължат да се борят, след 
два – три опита. Тук е насочена 
и нашата дейност, да финанси-
раме тези семейства, които са 
кандидатствали по програма 
„Ин витро“ към Общината и 
нямат втори път право на това. 
Ние им даваме такова. И вече 
трета поредна година успява-
ме да обхванем тези двойки 
на сто процента. Но за да об-
хванем тези жени, те трябва да 
кандидатстват по програмата, 
да си подадат необходимите 
документи, крайният срок е до 
31 март. Условията са качени 
на сайта на Община Казанлък.

проекти:
– Реконструкция на надлез 

„Катекс“;
– Изграждане на туристи-

чески атракцион „Светът на 
траките“;

– Ремонт и въвеждане на 
мерки за енергийна ефектив-
ност на „ДКЦ – Поликлиника“ 
и др.

През 2020г. ще бъдат издъл-
жени заемите на Община Ка-
занлък и политиките на Кме-
та Галина Стоянова ще бъдат 
изпълнявани със собствени 
средства.

Общинският бюджет за 
2020г. отразява и политика-
та за реконструкция на об-
разователната и уличната 
инфраструктура в града и по 
населените места. Предстои 
изпълнението на големите 
проекти:

– Реконструкция на надлез 
„Катекс“;

– Изграждане на туристи-
чески атракцион „Светът на 
траките“;

– Ремонт и въвеждане на 
мерки за енергийна ефектив-
ност на „ДКЦ – Поликлиника“ 
и др.

През 2020г. ще бъдат издъл-
жени заемите на Община Ка-
занлък и политиките на Кме-
та Галина Стоянова ще бъдат 
изпълнявани със собствени 
средства.

ОБЩИНСКАТА ХАЗНА НИКОГА ДОСЕГА НЕ Е 
РАЗПОЛАГАЛА С ТОЛКОВА МНОГО ПАРИ

ГОДИНИ ОБЩИНА И ИНЪР УИЙЛ КЛУБ 
ДОКАЗАХА БЪДЕЩЕТО НА ИНВИТРОТО6ЗА

10 хил. 500 лв. събра благотворителната инициатива 
на дамите Инър Уийл Клуб в Казанлък в полза на двой-
ките с репродуктивни проблеми. Благотворителната 
проявасе проведе за четвърта поредна година и преми-
на под мотото “Дари живот! Помогни да затупти детско 
сърце!”.

В рамките 
на благотвори-от стр. 1

от стр. 1

на Община Казанлък Га-
лина Стоянова днес в Зала 
№6 на Общината се проведе 
среща по организацията на 
честванията за 142 години 
от Освобождението на Бъл-
гария на Паметника на Сво-
бодата на Шипка. В срещата 
участваха представители 
на всички институции, ан-
гажирани по подготовката 
и провеждането на търже-
ствата.

Галина Стоянова запозна 
участниците с готовност-
та на Община Казанлък по 
организацията на отделни-
те етапи от провеждането 
на събитията. Честването 
на Освобождението в Ка-
занлък ще започне на 2-ри 
март на централния площад 
„Севтополис“ с официална 
церемония по издигане на 
националния флаг и водос-
вет за благоденствието на 
българския народ. За първи 
път след това множеството 
ще се отправи с факелно 
шествие под мотото „Бъл-
гарийо, за тебе те умряха“ 
до Войнишки паметник в 
парк „Розариум“. Там ще 
бъде открит възстановени-
ят монумент на загиналите 
във войните и ще се проведе 
тържествена заря – провер-
ка.

В празничния ден Негово 
Високопреосвещенство Ста-
розагорският митрополит 
Киприан ще отслужи първо 
благодарствен молебен в 
храм – паметника „Рождест-
во Христово“ в град Шипка, 
където са положени костите 
на загиналите руски войни 
и български опълченци.

Церемонията на самия 
връх, традиционно, ще запо-
чне в 11,00ч. Старозагорският 
владика ще отслужи заупо-
койна молитва за героите на 
Шипченската епопея.

Присъстващите се обеди-
ниха около решението тър-
жествата да се проведат на 
първата площадка, в подно-
жието на паметника, както 
през 2018г. От там започва 
официалният подход към вхо-
да на Паметника на Свобода-
та, от северната страна на мо-
нумента. По традиция, след 
поднасяне на венци и цветя, 
присъстващите се покланят 
в криптата на Паметника на 
Свободата. Дядо Киприан оп-
редели избраното място като 
„подобаващо за честванията“ 
и си спомни трудностите с 
почистването на снега преди 
две години: „Тогава на Шипка 
доказахме, че можем да сме 
заедно. А щом всички можем 
да бъдем едно, значи можем 
всичко!“, заключи Негово Ви-
сокопреосвещенство.

Риска от лоши метеоро-
логични условия отчете и 
Областният управител Гер-
гана Микова, но коментира: 
„Каквото и да е времето, щом 
героите на Шипка са могли, 
трябва да можем и ние!“. Ду-
мите й подкрепи и Кметът 
Галина Стоянова, която уве-
ри, че “каквито и да са мете-
орологичните условия, заед-
но с Военните и Полицията 
задълженията за честванията 
ще бъдат изпълнени“. Гали-
на Стоянова пожела успех на 
честванията и отбеляза: „Тре-
ти март е най-важната дата за 
България и за нас е чест да я 
отбележим и да бъдем дома-
кини.“.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ И 
ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ 
ЩЕ ОЗАРИ КАЗАНЛЪК 
В НАВЕЧЕРИЕТО НА 
3. МАРТ

от стр. 1

Дядо Киприан:
На Шипка всички можем 

да бъдем едно, а щом сме 
единни - можем всичко!

Кметът на Казанлък:
3 март е най-важната 

дата за България и за нас 
е чест да я отбележим и 
да бъдем домакини

По инициа-
тива на Кмета 

Вестник „Искра“ е 
смисълът на живота ми

признава Борис Спасов, 
един от най-дългогодишни-
те главни редактори.

Почти целият ми  трудов 
и творчески път е свързан 
с вестник „Искра“. Постъ-
пих непосредствено след 
завършване на висшето си 
журналистическо образо-
вание през 1955 година. 
Заедно с останалите трима 
млади редактори, с които 
започнахме работа по едно 
и също време, бяхме изпъл-
нени с желание да изменим 
облика на вестника, който 
беше навлязъл в своята 32-
ра годишнина. И той да се 
списва професионално.

Всичко вървеше добре до 
1959-та година, когато бе 
извършено новото админи-
стративно деление. Околи-
ите бяха ликвидирани. Тази 
промяна се отрази твърде 
неблагоприятно и върху 
вестника. От седмичник, 
започна да излиза три пъти 
месечно. Някои колеги бяха 
принудени да напуснат, 
други се насочиха към дру-
ги медии извън Казанлък. 
Няколко години по-късно, в 
резултат на икономическото 
развитие на града и новото 
отношение на общинските 
ръководства, „Искра“ отно-
во стана седмичник.

През 1972 година бях на-
значен за главен редактор 

на вестника. Стремежът ми 
беше да продължа хубавите 
традиции в неговото изда-
ване, да стане още по-добре 
списван и интересен за чи-
тателите. Особено внимание 
отделихме на сътрудническия 
апарат. Привлякохме специа-
листи от селското стопанство, 
икономисти, културни дейци 
и общественици. 

Чести гости на страниците 
на вестника бяха Чудомир, 
известният на казанлъчани 
музикален педагог и про-
светен деец Гено Дочев, ка-
рикатуристите Теньо Пин-
дарев, Рачо Рачев, поетите 
Иван Касабов, Паун Генов и 
много други. Старанието на 
редакционния колектив да 
информира и осветлява обек-
тивно живота в Казанлък и 
казанлъшкия край спомогна 
за рязко увеличаване на ти-
ража на вестника. Докато в 
началото на 70-те години той 
не надхвърляше 2000 броя, 
по средата на 80-те достигна 
около 10000!

През цялата ми тридесет-
годишна работа във вестник 
„Искра“ съм се стремял да 
поддържам добър творчески 
и трудов климат. Може би 
понякога съм бил прекалено 
взискателен, но това е било в 
интерес на работата. За съз-
даване на по-добри дружески 
и творчески връзки между 
редакторите, дописниците и 
сътрудниците, почти ежегод-
но организирахме екскурзии 
в страната.

из Слово по случай 80 години в. Искра (1985г.)

ПОЧИНА ДЪЛГОГОДИШНИЯТ ГЛАВЕН 
РЕДАКТОР НА В.”ИСКРА” 

БОРИС СПАСОВ

Това е за теб, Борисе!

Помним те ние, помнят те и колеги и 
читатели!

Почивай в Мир!

От колегите във вестник “Искра”
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РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК, на основание Заповед 
№ 14/10.02.2020 г. на Председателя на съда

О  Б  Я  В  Я  В  А       К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРИЗОВКАР”
1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 – връчва призовки, съобщения и съдебни книжа свое-

временно и законосъобразно, съгласно изискванията на 
процесуалните закони; координира дейността си с другите 
призовкари и съдебни служители; изпълнява и други за-
дължения, възложени от председателя на съда и админи-
стративния секретар.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
 – по документи; писмен тест относно познаване на об-

щата нормативна уредба на съдебната власт и съдебната 
администрация, включително и на служба „Призоваване и 
връчване на съдебни книжа” и събеседване с кандидатите, 
класирани на първите пет места.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСА:

1. Заявление за кандидатстване за работа /по образец/;
2. Автобиография – тип CV, подписана от кандидата;
3. Копие на диплома за завършено образование;
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 340а, ал. 1 от За-

кона за съдебната власт /по образец/;
5. Декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Ко-

декса на труда /по образец/;
6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни /

по образец/;
7. Свидетелство за съдимост за работа в органите на съ-

дебната власт /оригинал/;
8. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж;
9. Медицинско свидетелство за постъпване на работа /

оригинал/.
Кандидатът, класиран на първо място, след уведомява-

нето му за това обстоятелство, следва да представи Меди-
цинско удостоверение от Областен диспансер за психични 
заболявания по постоянен адрес, че не се води на отчет.

МЯСТО И КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА 
ДОКУМЕНТИ 

30 дни след публикуване на обявата във в. „Искра“, на ад-
рес: Районен съд – Казанлък, ул. “Паисий Хилендарски” № 
16, етаж 2, стая № 14 – административен секретар или на 
Регистратурата, ет. 1, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 
ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. 

За повече информация: тел.: 0431/672 21 или на място

СПИСЪЦИТЕ с допуснатите и недопуснатите кандидати 
за участие в конкурса ще бъдат обявени на видно място в 
съдебната палата и публикувани на интернет-страницата 
на Районен съд – Казанлък https://kazanlak-rs.justice.bg/ не 
по-късно от 7 дни, след изтичане на срока за подаване на 
заявленията за участие в конкурса.

Заповедта за конкурса, документите по образец, длъж-
ностната характеристика и източниците за подготовка ще 
бъдат публикувани на интернет-страницата на съда https://
kazanlak-rs.justice.bg/.

гр. Казанлък  6100,  ул. ”Паисий Хилендарски” № 16
Тел.: 0431/6 72 21, Тел./факс: 0431/ 6 38 34 

https://kazanlak-rs.justice.bg/, e-mail:krs@kz-court.org

По думите й, в момента, 
във финансово отноше-
ние, розовата култура не 
е добре оценена и в тази 
посока трябва да се ра-
боти заедно със земедел-
ското министерство. Вече 
има и добри новини в 
това отношение, а имен-
но, розопроизводството 
вече ще бъде субсидирано 
за използването на пре-
парати за растителна за-
щита.

„Работи се усилено, за да 
може и розовата култура да 
получи обвързано плащане, 
както плодовете и зеленчу-
ците. Очакваме от Брюксел 
добри новини и в тази по-
сока. След влизането в сила 
Закона за маслодайната 
роза, от месец март тази го-
дина, очакваме да започне 
картотекирането на всички 
розопроизводители и пре-
работватели, за да се търси 
държавна помощ за хората, 
които се занимават с този 
вид производство“ – уточни 
още Зара Клисурова.

Тя съобщи, че вече са раз-
писани изискванията към 
производството и етике-
тирането на продуктите от 
маслодайна роза и произ-
водството на продукт със за-
щитено географско указание 
“Българско розово масло”. 
Предвидено е и създаване-
то на Консултативен съвет 
по маслодайната роза към 
министъра на земеделието, 
храните и горите.

„Ако не продължим борба-
та, за да наложим тези про-
дукти да получат своето до-
стойно място, няма кой друг 
да ни помогне. Затова, бъде-
щето на българското розово 
масло, зависи единствено от 
нас самите. Предприели сме 
всички необходими мерки, 
провеждаме разговори със 
земеделското министерство, 
както и с останалите посол-
ства в България, за да може, 
чрез рекламата на българ-
ските етерично – маслени 
култури, да осигурим по-до-
бри пазари“ – категорична е 
Зара Клисурова, председател 
на Съюза на производите-
лите на етерично – маслени 
култури.

турците не достига далеч за 
произхода на розата. Тяхната 
легенда е, че произхожда от 
сестрата на Мохамед. Хрис-
тияните са й отредили мяс-
то в рая. Те почитат розата 
още като символ на девстве-
ността. Въпреки, че първите 
християни отричали пирше-
ствата, в римската империя 
където розата е била неизме-
нен спътник, както и кичене-
то с венци от рози, розата е 
запазена в един католически 
празник наречен „Шума Ма-
рия“. Във време на процеси-
ята в този отдел, аромата на 
цветето се смесва с аромата 
на тамяна в кадилниците 
насочени към светите даро-

ПОДЛИСТНИКЪ

ве. Розата се чества още при 
католиците с тъй наречената 
„Златна роза“, която папата 
поднася всяка година на ня-
коя известна личност.

Розата живее и под покро-
вителството на селфите и 
джуджетата в скандинавска-
та митология. Една тамошна 
легенда разказва, че четири 
входа водели към прекрасна 
градина с рози. Щом се затво-
рят вратите на градината ни-
кое живо същество не трябва 
дори да се опитва да откъсне 
розов цвят, защото ще му 
се случи нещо много лошо. 
Царят на джуджетата Лорен 
обяснява, че късането на рози 
през нощта е светотатство 
защото розовите градини са 
любимото място за срещи на 

самодиви.
Омир споменава за розата 

в VIII в. преди Христа, а в V в. 
Херодот описва роза с много 
силен и приятен аромат цъф-
тяща в Македония в градини-
те на Мидас в Бирмион. Роза-
та е известна и на едонците 
особено в областта на Филипи 
/днес между гр. Драма и гр. 
Серес в Гърция/

Източните народи често 
възпяват розата в стихове. 
В Зенд-Авеста се казва, че 
това цвете не е имало бодли 
докато не се появил богът на 
злото Ариман. Същата идея 
защитава и Св. Василий един 
от най-знаменитите христи-
янски църковни отци. Според 
него при сътворението на 
света розите нямали бодли. 

Такива им се появили когато 
хората започнали да се раз-
вращават.

Окичването с венци от 
рози също е древен обичай, 
свързан предимно с различ-
ни пиршества. Гърците и 
римляните кичели с розови 
венци статуите на Венера, 
Хера, Флора, Химена. Нерон 
настоявал при пиршества от 
шадраваните да блика розо-
ва вода, постилали леглата с 
розов цвят, розовото сладко 
ползвали за усилване на апи-
тета.

Историята на розата е ста-
ра, колкото света…

Лилия Димитрова
/Из книгата на Иван Манолов 

– „Потекло и развой на розовата ин-
дустрия в България“, София, 1900 г./

3 ДНИ ЗА 
РЕКЛАМА 
СРЕД 320 
КОНКУРЕНТИ
НА 
ГОЛЯМАТА 
БОРСА

от стр. 12

ИСТОРИЯТА НА РОЗАТА Е СТАРА, КОЛКОТО СВЕТА
В ъ о б р а -

жението на от стр. 12

Художествената галерия 
в Казанлък ще бъде пред-
ставена на щанда на Об-
щината по време на Меж-
дународната туристическа 
борса в София – „Ваканция 
и СПА Експо“ от 13 до 15 
февруари

Директорът на Художест-
вената галерия в Казанлък 
Христо Генев поясни, че на 
щанда ще бъде показана мно-
го малка извадка от това, кое-
то притежава Казанлъшката 
галерия.

Сред експонатите са знако-
вата за Иван Милев картина 
„Ахинора“, както и други не-
гови творби, произведения 
на Ненко Балкански, Дечко 
Узунов, ВасилБараков, Чу-
домир, Иван Енчев – Видю, 
който е и основател на гале-
рията, проф. Петко Клисуров. 
„Една много мъничка част, но 
достатъчно представителна и 
интригуваща“, каза Генев.

Той поясни, че участието 
на борсата в София е едно от 
първите събития за Галери-
ята през 2020 година, заедно 
с камерната изложба „Багри 
от Долината“, която в края на 
2019 и началото на 2020 годи-
на е показана в една от най 
– представителните зали във 
Велико Търново – „Рафаел 
Михайлов“. През месец август 
тя ще гостува на Художестве-
ната галерия в Русе.

Генев подчерта, че Галерия-
та участва във всички големи 

И ХУДОЖЕСТВЕНАТА НИ ГАЛЕРИЯ 
ЩЕ ПРЕДСТАВИ КАЗАНЛЪК В 
ТЪРГОВСКАТА НАДПРЕВАРА

празници на Община Казан-
лък – Чудомирови працници, 
Празник на розата, Дни на 
тракийската култура. В този 
смисъл той поясни, че в дните 
на Празника на розата от 1 до 
30 юни традиционно ще бъде 
показана изложбата „Мини 
принт“ с творби от Между-
народния конкурс за малка 
графика, в която се предста-
вят художници от цял свят: 
„Единственият друг такъв 
графичен форум в България, с 
подобно реноме и всеобхват-
ност, е Варненското биенале 
на графиката, което се про-
вегжда на две години.“

По Чудомирови празници 
в галерията ще бъде пред-
ставена изложба на карика-
туристите Николай Фитков и 
Дечко Николов, които имат 
множество международни 
награди по карикатура. Те 
двамата са и автори на едно 
от интересните събития в Чу-
домирови празници – Учили-
ще по карикатура.

В края на август и начало-
то на септември предстои да 
бъде открита изложбата „Клуб 
59“, в която ще бъдат пред-
ставени автори 59-ти набор, 
възпитаници на Художест-
вената гимназия в Казанлък, 
популярни автори, вече ут-
върдени имена в българското 
изобразително изкуство като 
Румен Нечев, Георги Динев, 
Веселин Куртев, Иван Генов, 
Нели Гочева и други. „Това 
ще бъде едно своеобразно за-

връщане и признателност на 
тези художници към първите 
им професионални учители в 
сферата на изобразителните 
изкуства“, каза Генев.

През есенните месеци в 
Галерията в Казанък ще бъде 
открита и изложба на Левент 
Море.

„В последните години Ху-
дожествена галерия – Ка-
занлък води изключително 
активна експозиционна по-
литика, както в залите на 
галерията, така и гостувания 
в други градове на страната. 
Това е политика от близо 15 
години“, каза Христо Генев.

В този смисъл той под-
черта, че 2019 година е била 
изключително богата на из-
ложбена дейност, преминала 
под знака на 120 години от 
рождението на Дечко Узанов.  
Генев припомни, че през ме-
сец февруари 2019 година в 
Галерията бе показана експо-
зиция  – селекция от галерии-
те на Стара Загора, Софийска 
градска художествена гале-
рия и част от притежаваната 
колекция на художника в Ка-
занлък. По – късно изложба-
та гостува в Стара Загора и 
Ловеч.

„Казанлък е град с много 
интелигентна публика. Аз и 
благодаря за знанието, от-
зивчивостта и за това, че сме 
заедно на нашите събития“, 
подчерта в заключение ди-
ректорът на Художествената 
галерия Христо Генев.

С НАД 350 РИСУНКИ И 
ПЛАСТИКИ ДЕЦАТА
 ОТ “РЕНИНА” ОТБЯЛЯЗАХА

 СВОЯ ЮБИЛЕЙ
На събитието присъст-

ваха г-н Ахмед Мехмед – 
Заместник кмет хумани-
тарните политики и г-жа 
Ваня Пашова – Началник 
отдел „Култура и тури-
зъм“.

На 10 февруари от 18:00 
часа в залата на Информа-
ционен център, улица „Ис-
кра” 4 школа по изобрази-
телно изкуство „Ренина” при 
НЧ „Възродена Искра – 2000” 
откри юбилейна  изложба.

10 години от създаване на 
школата. 10 години изпъс-
трена с вдъхновение и твор-

чество. Изложба наситена 
с форми и цветве, плод на 
фантазията и уменията на 
участниците.

Всички присъстващи бяха 
поздравени от Антон Пашов 
и Ивайло Бинев от Клас по 
класическа китара с ръко-
водител Стефан Христов 
при НЧ „Възродена Искра – 
2000“ и Александра Петрова 
с изпълнение на цигулка с 
ръководител Соня Ясенова.

Изложбата, която носи 
традиционното име „Усмив-
ки”, включва 350 рисунки и 
пластики с различни сюже-
ти и техники.



ЛИСТЪ
Паметен

за Апостола

Нова, неизвестна досега снимка на Васил Левски 
беше открита в националния османски архив в 
Истанбул в края на 2018 г.. Учените смятат, че най-
вероятно това е фотографията, с която турските 
власти са издирвали Апостола.

НЕ САМО ТУРСКАТА ТАЙНА ПОЛИЦИЯ, НО 
И РУСНАЦИТЕ СЪЩО ДИРИХА АПОСТОЛА

САМ В СВЕТА И САМ ПРЕД БОГА, 
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ МИГОВЕ ОТ ЖИВОТА НА ЛЕВСКИ

През 1883 година, събирайки до-
кументи и спомени за книгата си 
„Васил Левски. Дяконът. Чърти от 
живота му”, Захарий Стоянов на-
учава, че е жив и живее в София 
свещеникът, който е дал светото 
причастие и е изповядал Левски в 
деня на обесването му. Името му е 
Тодор Митов, иконом, архиерейски 
наместник и настоятел на митро-
политската църква „Свети Крал”, 

днешната „Света Неделя”. Въпреки 
че е привършил ръкописа си, За-
харий Стоянов не изпуска възмож-
ността да получи нови автентични 
свидетелства. Намерил свещеника, 
той си записва целия разговор, пре-
върнал се в годините в неоценим 
документ за последните часове от 
живота на Апостола.

Ето записа на разказаното от све-
щеника при тая среща:

”Убесен на 26 (точната дата е 6 февр. по тогавашен стил – б. С.Я.) 
вторник, заранта рано. В казармата, която изгоря, е бил затворен, на 
мястото, гдето се проектира „Св. Ал. Невски”. Вторник е бил пазарен 
ден, та затуй тогава го обесили – да види мало и голямо. /…/ Стоял 
на въже до пладне – публика нямало. Изповедта станала до самата 
бесилница. Бил вързан с белекчета, прекръстил се, преди да приеме 
причастие. Казал, че е свещено дякон, че каквото правил е мислел, 
че е за народа и проси прошка от Бога и от народа. Бил хладен, но 
малко заплакал – очите му се напълнили със сълзи. Била му вързана 
главата. Признал, че е убил в Ловеч момчето… Закупан в гробищата 
за престъпници, на североизточната страна от София, гдето са сега 
казармите за конвоя – в един хендек. Комисари: „Али Саид паша и 
хаджи Иванчо… /…/ Облечен бил на бесилото с дълга дреха (турски 
ямурлук). Нищо не говорил. Малко движение направил.”
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Библиографската справка на из-
следователите занимаващи се със 
създаването на революционните 
комитети от Васил Левски оформят 
няколко предположения. Академик 
Димитър Косев, проф .Никола Кон-
дарев, проф. Александър Бурмов, 
и академик Константин Косев спо-
делят мнението, че първите рево-
люционни комитети са създадени 
след 1870г.

Проф. Иван Унджиев смята, че 
първия революционен комитет в 
страната Апостола създава в Пле-
вен в началото на месец май 1869г., 
но основателите му не са известни.

В тяхното изследване липсва по-
следователност на посетените 

селища, има разминаване на 
дните по време, на които Васил 
Левски посещава Пловдив. Пропус-
нато е времето през което той по-
сещава Казанлък и будните селища 
в долината - Габарево, Турия, Долно 
Съхране, Казанлък, Мъг лиж, Ени-
на, Гурково и Шипка.

През 1973г. във връзка със стого-
дишнината от героичната гибел на 

Васил Левски публикувах пър-
вата си книга "Васил Левски в Ка-
занлъшкия край". За първи път 
се опитах да изясня създадените 
революционни комитети в Казан-
лъшко, както и посещението му в 
Новенската църква "Света Трои-
ца" през месец Февруари 1869г. и 
срещата му със свещеник Георги 
Сеизов. Това изследване се оказа 
изключително ценно и достоверно, 
защото се потвърди от проучването 
на Благой Емануилов, Краевед от 
Габарево и следовател по професия. 
Той попадна на документ - донесе-
ние на граф Игнатиев до заместник 
министъра на външните работи на 
Русия Владимир Вестман. "Някой 
си поп Васил след Филипопол е по-
сетил Казанлък с цел да подготви 
въстание в -България". От Найден 
Геров чрез граф Игнатиев, Васил 
Левски попада в сведенията на 
чуждите разузнавания. 

През 1997г. се навършиха 160 го-
дини от рождението на Васил

Левски, повод да напиша втората 
си книга "Сподвижниците на Васил

АПОСТОЛЪТ УЧРЕДИ ПЪРВИТЕ СИ 
КОМИТЕТИ В РОЗОВАТА ДОЛИНА

МАЙКА И СИН КРИЯТ 
ЛЕВСКИ И РАБОТЯТ ЗА 
ДЕЛОТО БЪЛГАРСКО

Докато цялата велика тайна турска полиция, под-
помагана дори и от великия граф игнатиев, следяха 
всяка негова стъпка и предупеждаваха своите султани 
и императори, Дяконът обикаляше розовата долина и 
създаваше комитет след комитет

Първото запознаване на Басил Левски с 
Петьо Ганин става по времето, когато вуй-
чо му Васил го води да учи в Стара Загора, 
но преспиват в Казанлък. Разликата между 
Апостола и Петьо Ганен е две години.

Рисунка - възстановка:
Румен Велев - РУВЕЛ

Левски в Казанлъшкия край”,. 
Във връзка с получените писмени 
сведения от Димитър Хаджигенчев 
- учител революционер и сподви-
жник  на Апостола от село Михай-
лово, Старозагорско, за  първи път 
бяха уточнени революционните 
комитети в Казанлък и Старазагор-
ския революционен окръг.

На 27 декември 1869г. в с.Гьокпа-
ла, днес Михайлово, в при¬съст-
вието на Стефан Сливков и Иван 
Нейчев, представители на Стара-
загорския революционен комитет 
се събират Петко Белчев, Господин 
Станчев, Жельо Тодоров, Кольо 
Тотев, Таньо Попдраганов, Же-
льо Белчев, Генчо Желязков, Иван 
Попжелев, Велко Иванов и даскал 
Димитър Хаджигенчев основават 
революционен комитет. За предсе-
дател е избран Жельо Тодоров, а за 
касиер Кольо Тотев. Всички повта-
рят клетвата.

На 10 ноември Старазагорския 
революционен комитет се пре-
име¬нува в окръжен,към който 
влизат Стара Загора, Нова Загора, 
Чирпан и Казанлък. Тогава каази-
те - околиите имат Стара Загора и 
околията 26 комитета, Чирпан и 
околията - 14 комитета, Нова Заго-
ра и околията - 11 и Казанлък и око-
лията - 8 комитета.

Второто тридневно престо-
яване на Васил Левски в хана 
на баба Гана се осъществява 
през пролетта на 1865г., след 
разтурянето легията на Раков-
ски. С тайно писмо до майка 
си в Карлово, той я моли да му 
изпрати монашески дрехи. С 
тях най-добре можел да се за-
щити срещу любопитните въ-
проси на турците в родния му 
град, къде е прекарал една го-
дина. Официално той е обяс-
нявал, че е бил във Влашко по 
таксидиотски задачи.

Още при първата си обиколка в 
поробена България Апостолът Ва-
сил Левски възстановява старото 
си приятелство с Петьо Ганин и 
майка му баба Гана в нейния хан.

Петьо Ганин се ражда в град 
Казанлък на 25 август 1839г. в 
семейството на Илия Стефанов и 
Гана калоферката. Завършва с ви-
сок успех взаимното училище на 
даскал Филип Велиев и е избран 
за стипендиант в Цариградския 
лицей. След завършване на този 
лицей, ученикът трябва да про-
дължи да следва медицина. Сти-
пендията е определена за Петьо 
Ганин, но той не заминава, защо-
то майка му -

баба Гана била силно привърза-
на към него и отказала учението. 
От стипендията се възполза бъ-
дещият казанлъшки лекар Хрис-
то Станев Стамболски, който 
по-късно поема задължението да 
прави винаги безплатни прегледи 
на Петьо Ганин. Съпругата на Пе-
тьо Ганин при

раждане получава тежък кръво-
излив. Поради това, че има гости 
доктор Стамболски отказва по-
каната за лекарска помощ, което 
става причи на *а нежната смърт. 
Този отказ се оказва жестока не-
благодарност към Петьо Ганин.

Със завършването на класното 
училище той се насочва с огромно 
желание към рисуването. Съдбата 
го свързва с Антон Дебралията, 
който по това време живее в град 

щото време, в продължение на 
няколко години е главен декора-
тор в театъра при читалище "Про-
свещение" в града ни. И до днес 
в Историческия музей "Искра" се 
пази девиза на читалище "Искра", 
изписан на специална желязна 
ламарина - "Извора на щастието 
се състои в съгласието".

Като зограф  има право да оби-
каля близките и далечните села и  
градове и рисува в Ловешко, Се-
влиевско, Плевенско и др. Това

спомага за неговата куриерска 
работа в казанлъшкия револю-
ционен комитет. Често придру-
жава Васил Левски до Калофер, 
Карлово и Шипка. По характер е 
мълчалив, но отговорите му са 
точни и духо¬вити. Тези качества 
по всяка вероятност харесва и 
Апостола, за да каже, че Петьо Га-
нин е най-верния му съратник в 
Казанлък.

Продължава да рисува в Стара 
Зaгopa, Харманли, Карнобат, Са-
моводене, Ведраре, Троянския 
манастир, в казанлъшките села 
Турия, Габарево, Морозово, Яго-
да, Мъглижкия манастир и Шип-
чен¬ската църква.

След Освобождението през 
1909г. Петьо Ганин приема зада-
чата да направи стенописи в Мъг-
лижкия манастир "Свети Николай 
- Чудотвореца". Темите са изклю-
чително интересни и представля-
ват мост между източно право-
славната църква и христянския 
запад. Средствата са осигурени 
от ирландеца Пиърс Омахони - 
депутат в английския парламент 
от 1882г. до 1912г. и съратник на 

българофила лорд Уилям Глад-
стон в защита на източната му 
политика.

През 1903г. господин Пиърс 
Омахони построява в София си-
ропиталището "Свети Патрикий", 
в което са настанени сираци от 
Илинденско преображенското 
въстание. На Петьо Ганин поста-
вя задача в Мъглижкия манастир 
да покаже, чрез равнопоставяне, 
величието и вярата в двете хрис-
тиянски религии - руската и бри-
танската.

Петьо Ганин успява да  създаде 
единствената по рода си фрес-
кав Европа - Св.Св.Кирил и 
 Методий и Св. Патрикий и 
 срещуположното

съвместно изображение на 
Св. Николай-Чудотворец  и Св.Ге-
орги -

Победоносец.
Известно време Петьо Ганин е и 

общински съветник в град Казан-
лък. Неговата съпруга е от казан-
лъшкия Яръмлъков род. Баща й 
Станчо Яръмлъков е известен тър-
говец на розово масло, а майка й 
е дъщеря на казанлъшкия търго-
вец Тодор Митоолу. Съпругата не 
Петьо Ганин, Руска Яръмлъкова 
умира през 1885г. От нея има две 
деца - Стефан и Тодор. По-късно 
се жени за втори път и има още 
две деца - Илия и Руска.

Петьо Ганин умира през 1913г. 
като обикновен гражданин на 
град Казанлък, тих и потаен - та-
къв какъвто го харесва Апостола 
Васил Левски.

Доц. д-р Косьо Зарев

НАЙ-ВЕРНИЯТ СЪРАТНИК

ПЕТЬО ГАНИН

Калофер. Няколко години 
се учи от зографина Ан-
тон, след което започва са-
мостоятелна работа през 
1857г. - 1860г. Първата си 
зографска работа спазаря-
ва в град Калофер, а през 
1868г. се пазари с кулен-
ските първенци да рисува 
в новопостроената църква 
"Св.Илия" на Куленската 
махала в Казанлък. В съ-
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Брой 66 Петък, 14 февруари 2020 г.
Високо бесило

* * *
Трап.
Дълбок трап.
За дървени въглища.
И за българи…

Огън се разгаря -
огън в сърцата.
Сили нямат да догорят
главните,
сили нямат
да се раззеленят…

„Изгорели сме цели.”*

А зъзнем.
* * *

И рече бог:
- Хвърли расото и тръгни!
Трябваш ми обикновен -
брод през вода,
път в затрънен народ,
камбана за глухи.
Черковната врата остави отворена -
дякони имам много,
нужен ми е АПОСТОЛ.

* * *
Времето е забравило името си.
Не иде, не отминава.
А се смалява.

Стрехите са надвесени вежди -
ще опрат в земята
и ще се слеят с нея.

Очите - къс от небето -
отдавна са облаци -
тук-там прокапали.

Споменът е потънал в кладенец.
Синджирът е скъсан,
ведрото съхне.

Спрял пред бащин кладенец,
с небесни очи,
с вежди на житен клас,
с времето в шепа:

„Дела трябват, не думи!”*
* * *

На моста се люшка фенер
и верига,
проядена от мъглата.
Заптии на моста.
Искат да спрат времето,
да разпознаят една сянка,
втурнала се със сини очи
в тъмнината на душите ни.

* * *
От всеки удар на секира
плачеше и
стенеше
гората.
Насън и наяве - сечища.
И рукнаха реки,
потоци,
кръвоизливи…
Оголена, земята се пропука
и глас се чу от дъното:

„Който не е чист,
убивам го!”*

* * *
Нека магарешкият самар да е стол.
Нека коляното да е маса в килията.
Нека ръката на барут да мирише.
Нека българската кожа да е
прокуршумена.
Нашата - българска кожа -
драна,
щавена,
дамгосвана…
Тайник за писма.

* * *
През тръните. През камънаците.
И в равното:
от Гюргево до Карлово.
През Балкана.
В Къкрина.
И София -
безгробищница българска…
Необятна.

И звездите не знаят къде е.

Не е под зидове.
Нито под камък.
Нито е долу, нито е горе.
Някъде в небето…
В сърцата ни.

В Отечество под иго,
за гроб
свободно място
няма…

Хаджигенчев потвърждават, 
че комитетите в Казанлък и 
Казанлъшко са създадени през 
1869г., а не както твърди Вла-
димир Заимов през1871г. Това 
са революционните комитети 
в Габарево, Турия, Долно Съхра-
не, Казанлък, Гурково, Мъглиж, 
Енина и Шипка.

Какви са предпоставките 
тези комитети да са първи 

създадени от Апостола Васил 
Левски?

1. По време на кърджалийските 
погроми, в Казанлък съществува 
защитна стена "шарампола", която 
защитава преселените български 
родове от Копривщица, Калофер, 
Карлово, Клисура и други опожаре-
ни български градове. Около 1830г. 
те създават българска махала в гра-
да, която старите казанлъчани на-
ричат Новата махала или по- късно 
Новенската махала.

2. В Казанлък през 1860г. се съз-
дава първото читалище, а през 
1873г. читалище "Искра". През 
1836г.се открива Взаимното учили-
ще в града.

3. Всяка махала в Казанлък по-
строява свой църковен храм, чрез 
който се съхранява българския 
език и християнската вяра. През 
1834г. е построен храма "Успение 
на Пресвята Богородица" в Кал-
пак¬чийската махала. През 1865г. 
се построява новия храм на църк-
вата "Свети Пророк Илия" в Кулен-
ската махала. През 1844г. е постро-
ен храма  "Свети Йоан Предтеча" 
в Къренската махала. През 1858г. 
новите заселници българи в Но-
венската махала сътворяват храма 
"Света Троица".

При всички свои посещения в 
Казанлък Васил Левски отсяда в 
Новата махала и винаги е подкре-
пен в своята дейност. Розотъргов-
ските фамилии Папазови, Шипко-
ви и Орозови имат тук къщи и го 
посрещат по всяко време, поддър-
жат връзки с Карловските фами-
лии, отделят Финансови средства, 
които предават на Апостола.

В тази махала се намира и хана 
на калоферката баба Гана, който 
става основно място за посещение 
и негово укритие.

Още при първата си обиколка 
през февруари 1869г. Васил Левски,

облечен в монашески дрехи, взе-
ма участие във вечерната служба 
с отец Георги Сеизов в църквата 
"Света Троица" и го моли да го за-
веде в хана на баба Гана. Старото 
приятелство на апостола с Петьо 
Ганин е възстановено и той успеш-
но се грижи за неговата охрана при 
посещението му в селата на Розо-
вата долина.

Казанлъшката долина е първият 
район в България, който посещава 
Васил Левски, за да се убеди в го-
товността на българите за създава-
нето на революционни комитети и 
на тайна революционна организа-
ция. Запознава ги с проектоустава 
и ги моли да се произ¬несат как го 
възприемат.

Връща се във Влашко с големи 
надежди и вяра, че тайна револю¬-
ционна организация в поробеното 
отечество ще се създаде. След  три 
месеца отново в Розовата  доли-
на и създава осем революционни 
комитети. Включват се търговци, 
учители, свещеници, земеделци, 
читалищни деятели и др.

Съществуващите исторически 
извори изясняват отношението на 
съзаклятниците от Розовата доли-
на и идеите на великия Апостол 
при създаването на революцион-
ни комитети и вътрешната тайна  
революционна организация. Чрез 
новоизяснените факти и докумен-
ти ше предизвикаме чувство на 
законна гордост, че Казанлъшкият 
край е първия включен в плановете 
на Васил Левски за освобождение-
то на поробеното отечество.

Доц. д-р Косьо Зарев

АПОСТОЛЪТ 
УЧРЕДИ 

ПЪРВИТЕ СИ 
КОМИТЕТИ 
В РОЗОВАТА 

ДОЛИНА

МАСОН ЛИ БЕШЕ ЛЕВСКИ
Днес заклеймяват масово масоните, но пък навремето Раковски с гордост се е наричал масон

от стр. 5 Тези сведения на 
даскал Димитър 

Изложбата ще остане в 
Казанлък до 25 март

В навечерието на Националния 
празник – 3 март, на 28 февруари, в 
залите на Художествената галерия в 
Казанлък, Национален парк – музей 
„Шипка – Бузлуджа“ ще открие из-
ложба „ Командирите на Българско-
то опълчение“, каза за вестник „Ис-
кра“ директорът на музея д-р Чавдар 
Ангелов. Той поясни, че идеята на 
музейния екип е в експозицията да 
бъдат представени всички руски и 
български офицери, които през 1877 
година са повели освободителния 
поход на българските опълченци, 
като се започне от генерал Столетов, 
бригадните командири, команди-
рите на дружини, командирите на 
роти. Ще бъде представен и списък 
на всички българи, които са заема-
ли командни позиции в Българско-
то опълчение. „Ще се постараем да 
представим по един коректен начин 
историята на тези руски и българ-
ски офицери, които водят първата 
българска бойна част“, каза Чавдар 
Ангелов.

Изложбата ще остане в Казанлък 
до 25 март.

„В навечерието на Трети март по 
традиция музеят предприема едно 
своеобразно турне на Свободата“, 

подчерта Ангелов. Две от мобилни-
те изложби, подготвени от Музея 
ще гостуват в различни градове на 
страната.

Изложбата „Строителите на Па-
метника на свободата“ ще гостува 
в градовете Калофер и Балчик в 
навечерието на 3 март. На 7 януари 
2020 година експозицията гостува в 
Художествената галерия в Разград, а 
на 28 януари в Търговище, по повод 
освобождението на града.

За първи път Национален парк – 
музей „ Шипка – Бузлуджа“ ще гос-
тува в Ботевград и Дупница, в Смо-
лян, Лом и Радомир, където ще бъде 
представена фотографската излож-
ба „ И днес йощ Балканът…“.

Ангелов поясни, че кулминацията 
на проявите ще бъде самото отбе-
лязване на Националния празник 
Трети март.

Домакин тази година е кметът на 
община Казанлък Галина Стоянова.

КАЗАНЛЪЧАНИ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ 
ДА ВИДЯТ ВСИЧКИ КОМАНДИРИ НА 
БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ

Масонството и до днес е заклеймя-
вано и гледано с лошо око от мнозина, 
заради неговата херметична затворе-
ност и тайнственост. Но ако се вгледа-
ме дори и конспективно в основните 
етапи от неговата история, ще откри-
ем, че през 18, 19 и 20 век масонството 
до голяма степен е играло ролята на 
„локомотив на прогреса” – то е в за-
родиша на всички големи революции. 
Масонството е ефективен и мощен ин-
струмент на набиращата мощ западна 
буржоазна класа, с която тя оперира 
и променя инертното и закостеняло 
феодално общество. През 19 век и 20 
монархиите ще падат като картонени 
кули една след друга. И не без актив-
ното участие на масоните. През 1848 
г. в Париж, Великият Ориент на Фран-
ция провъзгласява своето кредо:

"Републиката е в масонството. 
Републиката ще прави това, 
което прави масонството, тя 

ще бъде главният залог за 
обединението на народите 
по всички точки на света, 

по всички страни на нашия 
триъгълник и Великият 

архитект на Вселената ще 
се усмихва от небето при 

тази благоприятна мисъл за 
Републиката".

В периода декември 1868- май 1872 
г. Васил Левски, като емисар на една 
основана и доминирани от масони ор-
ганизация (ТЦБК), съумява да поеме 
в свои ръце управлението и изграж-
дането на същата тази организация в 
България и да я превърне на местна 
почва в нещо съвършено различно от 
първоначалния й замисъл. За тяхно 
удобство днес някой историци на-
ричат тази негова организация ВРО 
– Вътрешна Революционна Органи-
зация, която е напълно различна от 
БРЦК, основан след Общото събрание 
в Букурещ през 1872.

През 1866 г. в Букурещ е формиран 
Тайният централен български коми-
тет (ТЦБК). Това става след детро-
нирането княз Куза и появилата се 
опасност от турска интервенция в Ру-
мъния. Тогава един румънският таен 
комитет от от масони, организатор и 
извършител на преврата срещу Куза, 
търси помощта на българските масо-
ни. След отказа на Г.С.Раковски пре-
говорите продължават с неговия по-
мощник Иван Касабов и в края на март 
1866 г. ТЦБК е факт. Негови членове са 
Ив. Касабов, Димитър Диамандиев, 
Атанас Андреев и Хараламби Сяров. 
По-късно в комитета участват Панде-
ли Кисимов, Иван Адженов, Иван Гру-
дов и Кирияк Цанков. ТЦБК създава 
свои структури в България. Подготве-
ният „Акт за свещена коалиция между 
румъни и българи“ обаче не е подпи-
сан от румънска страна. През лятото 
на 1866 г. отношенията между Тур-
ция и Румъния се успокояват и ТЦБК 
продължава своето съществуване 
самостоятелно, румънските му парт-
ньори се отдръпват. През декември 
1866 г. комитетът издава брошурата 
„България пред Европа“, през февру-
ари 1867 г. е публикуван уставът на 
комитета „Основно законоположение 

на народните тайни комитети“. Член 
2 гласи: „Началата им и целите им 
(на съзаклятните тайни комитети) са 
освобождението на отечеството с кой 
да е начин и средство, т.е. чрез възста-
новление на Българското царство са-
мостоятелно; чрез възстановление на 
Българското царство самостоятелно 
под зависимостта на Портата; или 
чрез конфедерация (съюз) със съсед-
ните народи.“

В края на февруари и началото на 
март 1867 г. е подготвен и изпратен 
в Цариград Мемоар до Султан Абдул 
Азис Хан, с който Тайният комитет 
предлага дуализъм между България и 
Турция по подобие на Австро-Унга-
рия. Всичките програмни документи 
на комитета лансират искането за 
получаване на такъв статут за Бълга-
рия, какъвто имат Сърбия и Румъния. 
Макар в част от тези документи да се 
говори за революция, всъщност ко-
митетът търси мирно разрешаване на 
националния проблем. Това се вижда 
в „България пред Европа“, в „Основно 
законоположение на народните тайни 
комитети“ и в Мемоара до Султан Аб-
дул Азис.

В Мемоара до Султан Абдул Азис 
дейците на ТЦБК развиват идеята, че 
султанът първо трябва да обяви пъл-
на амнистия за всички политически 
провинения, за всички емигранти и 
заточеници. Второто да се свика едно 
извънредно народно събрание, избра-
но от целия народ без никаква намеса 
от турското правителство. Това съ-
брание: 1. Да регламентира отноше-
нията между Отоманската империя 
и Българското царство; 2. Да избере 
Царския наместник; 3. Да избере и 
провъзгласи Патриарха; 4. Да израбо-
ти конституцията на страната; 5. Да 
определи столицата. „Желанията на 
българския народ само с този способ и 
само чрез едно народно събрание тъй 
съставено, могат да се удовлетворят; 
всяка друга мярка ще бъде недоста-
тъчна; всяко друго събрание, съста-
вено по други основи, не ще изразява 
истинските желания на българския 
народ и той не ще припознае неговите 
дела и ще отклони от себе си всяка от-
говорност“ — се казва в Мемоара. Чл. 
8 отрежда събранието да се състои от 
определено число членове, които да 
представят „всичките български на-
селения“. „Те да се избират от народа 
по вишегласие, според особен един 
избирателен закон, без ни най-малко 
намесване от страна на правителство-
то.“

През октомври 1867 г. Тайният ко-
митет започва да издава в. „Народ-
ност“. Негов пръв редактор е д-р Иван 
Богоров, а след бр. 10 с редактирането 
и издаването му се заемат Ат. Андреев, 
Ив. Грудов, Ив. Касабов и П. Кисимов. 
В продължение на две години отсто-
ява идеите на ТЦБК, а по-късно и на 
неговите приемници Българското 
общество и „Млада България“. Още 
от началото на своето съществуване 
ТЦБК включва дейци с различни виж-
дания по важни въпроси. Постепенно 
изкристализират две течения — ради-
кално, начело с Ив. Касабов, и умере-
но, в което главно действащо лице е П. 

Кисимов. Противоречията се задълбо-
чават и групата на Кисимов, в която 
влизат още Ив. Грудов и Ат. Андреев, 
започва все повече и повече да около 
Добродетелната дружина. През март 
1868 г. това води до отстраняването 
на Ив. Грудов от редакторския пост 
на в. „Народност“. Мястото му е зае-
то от Ив. Касабов, а когато през юни 
1868 той става и едноличен издател на 
„Народност“, последният престава да 
бъде орган на комитета.

Това е и краят на ТЦБК, а мястото 
му е заето от друга организация на 
буржоазно-либералните течение сред 
емиграцията  — „Българското обще-
ство“. Негов лидер и идеолог отново 
е Ив. Касабов, а вестникът му е „На-
родност“, издаван от самия Касабов. 
Именно  „Българското общество“ под-
готвя и изпраща в България четата на 
Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 
"През зимата на 1867 г. се виждах чес-
то с Хаджи Димитър. – пише в мемоа-
рите си Касабов - Реших, че една чета 
ще разпали духовете и приготви въс-
тание, дори да не успее, ще подкрепи 
идеята за съществуване на комитета и 
ще помогне за решаване на черковния 
въпрос. Направих печат за Привре-
менно българско правителство, което 
е в Балкана, написах прокламация и 
адрес до Великите сили". Касабов го-
вори за революцията като изход за 
свобода още в първите си статии в 
"Народност". Средище на обществото 
е читалище "Братска любов", стопа-
нисвано от Ценович. По това време 
читалищата са прикритие на братята 
масони. Такива са били "Зора" в Русе, 
"Селска любов" в Бяла черква, читали-
щата в Свищов, Шумен и Варна.

Българското общество поддържа 
връзки с мацинистката „Млада Ев-
ропа“. По нейно подобие през 1868–
1869 г. се формира идеен кръг „Млада 
България“, в който влизат членовете 
на Българското общество. Характер-
ното за ТЦБК, Българското общество 
и „Млада България“ е това, че те 
приемат и революцията, и помощта 
на Великите сили, и комбинациите 
с Турция като възможен път за раз-
решаването на българския въпрос. 
Касабов започва кореспонденция с 
Джузепе Мацини и Михаил Бакунин 
- известни водачи в европейските 
революционни среди. Мацини е иде-
ологът на италианското масонство, 
лидер е на карбонарите. Под него-
во влияние е създадена общността 
"Млада Европа", в която влизат на-
ционалните секции - "Млада Италия", 
"Млада Полша", "Млада Германия" и 
т.н. Бакунин е руският теоретик на 
анархизма. Приет е в Братството във 
Франция, по-късно е член и на итали-
анската ложа "Социален прогрес", ма-
сон 32-ра степен. Бакунин поддържа 
лични контакти с Мацини, записан е 
в присъствените книги на много гер-
мански ложи. "Кореспонденцията с 
Бакунин и Мацини ни беше от голяма 
полза. За много работи се допитва-
хме до тях и те ни упътваха. Мацини 
ни съветваше да не сме резки с руси-
те, защото само руското правител-
ство може да ни помогне", разказва 
Касабов.
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на свещеника-изповедник. Той е 
починал през 1891 г. на 55 години. 
На неговия живот и дело изцяло е 
посветена солидна и уникална  в 
изследователското си поле книга на 
историка Иван Иванов от Пирдоп 
(Изповедникът на Левски иконом 
поп Тодор Митов, София, 2012). В 
нея са събрани и обследвани всички 
преки (от първа ръка) свидетелства 
за предсмъртните часове на Левски 
през разказите на поп Тодор.

Само седем души твърдят, че са 
говорили лично с него за предсмърт-
ната изповед на Левски. Между тях 
най-рано Иван Вазов (1880) г., и три 
години по-късно Захарий Стоянов. 
За разлика от Захарий, Вазов не е 
водил записки, но не много след 
разговора е написал знаменитата 
си поема „Левски”, в която немину-
емо като основен камък е залегнало 
и разказаното от попа за страшния 
предсмъртен час на Апостола.

Но нека първо кажем, че произхо-
дящи от един-единствен очевидец 
– свещеника, препредадени през 
очите на седем негови преки слуша-
тели (проф. Николай Генчев ги брои 
16, но с ония, които преразказват 
и не от първа ръка), тези описания 
издават крайно противоречиви впе-
чатления. Интересувайки се преди 
всичко от истинността на действи-
ята, а не на психичните състояния, 
авторът Иван Иванов сумира име-
ната им чрез общото в твърдения-
та им. „Прави впечатление, пише 
той, че всичките седем души, които 
твърдят, че са разговаряли с поп То-
дор: Захарий Стоянов, Иван Вазов, 
Иван п. Хр. Кършовски, Михаил 
Буботинов, Тома Васильов, Дими-
тър Димов (Папашата) и ген. Петър 
Тантилов, потвърждават молбата на 
Дякона да бъде споменаван с цър-
ковното си име”, както и това, „че 
изповедта е станала при бесилката.“

Не в този ред, историкът е устано-
вил в съпоставки и чрез привличане 
на известните странични докумен-
ти най-вероятната картина на екзе-
куцията през очите на поп Тодор и 
преразказаното от седемте му преки 
слушатели.

Нека се възползваме от тоя 
списък, за да проследим другите 
впечатления – тези, за това как е 
изглеждал Апостола като главно 
действаща фигура преди предсто-
ящата екзекуция с оглед не толкова 
на вършеното и говореното, което с 
професионална краткост и точност 
най-пълно ни е оставил Захарий в 
цитирания по-горе текст, а преди 
всичко на психичното състояние на 
Дякона така както е схванато то от 
седмината слушатели на поп Тодор.

Всички те, непреки свидетели на 
трагичното събитие, повече от За-
харий Стоянов са искали да научат 
как е изглеждал вече канонизира-
ния в техните съзнания Апостол в 
предсмъртните си мигове. За жалост 
нито един не предава конкретно 
разговора с въпросите и получени-
те отговори, не посочва кога и къде 
е говорено, за да можем сега да от-
кроим собственото им присъствие 
в спомнянето. Всички записват ня-
когашните си впечатления от раз-
говорите с поп Тодор, но всички го 
правят едва след смъртта му през 
1891 г. И все пак след документите, 
останали от събитието (макар тях-
ната цел никога да не е била психич-
ните състояния), тези свидетелства 
са най-важните след записаното от 
Захарий Стоянов..

Още един факт засвидетелстван 
не по разказ на изповедника, ма-
кар и свързан с него, а на странични 
лица трябва да бъде изваден пред 
скоби преди да започнем анализ на 
спомените за предсмъртната изпо-
вед. В литературата за последните 
дни на Левски е прието да се говори 
не за една, а за две срещи на изпо-
ведника с осъдения: първата на 5 
февруари, а втората на 6 непосред-
ствено преди обесването.

Особеното на първата е че сами-
ят духовник никога не е говорил за 
нея. Това категорично подчертава 
в книгата си  цитираният по-горе 
историк Иван Иванов: „Нито поп 
Тодор по-късно, нито някой друг, на 
когото той евентуално да е доверил 
какво се е случило в тъмницата и ка-
къв разговор е проведен между него 
и Апостола (не) е известно.” (Цит. 
кн. с.75).

Сведенията за тази среща идват от 
колеги-учители  на поп Тодор Митов 
от класното софийско училище през 
1873 г. за деня 5 февруари.

Ето как е описан тоя ден в книгата 
на Иванов: „По нареждане на софий-
ския турски управител Мазхар паша, 
на 5 февруари 1873 г. (ст.ст.) двама 
души, изпратени от конака потър-
сили поп Тодор в класното училище, 
но той отсъствал тоя ден от занятия. 
По нареждане на главния учител 
Иван Разсолков, училищният слуга 
завел полицаите до дома на свеще-
ника. По-късно учениците разбра-
ли, че турските полицаи го търсили, 
за да го заведат в затвора, където да 
изповяда и даде причастие на осъ-

дения на смърт Левски.“
Тази толкова тайнствена среща, 

която явно не е изпълнила заповя-
даното от пашата, щом се е нало-
жило изповедта да се направи на 
следващия последен ден   , ще се 
опитаме да обследваме в следващи-
те страници. Това е втората цел на 
текста. Наложително е обаче преди 
да стане това да проследим и  по-
твържденията и противоречията в 
спомените на така наречените сви-
детели от първа ръка, т.е. непосред-
ствено чулите разказа от устата на 
духовника-изповедник.

ІІ.
Както вече се каза, въпреки че е 

първият, който разпитва поп Тодор 
Митов с конкретна цел и първият и 
единствен, който веднага докумен-
тира разговора си, Захарий Стоянов 
не отстъпва от вече написаното и 
почерпано от неупоменати източ-
ници свое твърдение във вече пре-
дадения ръкопис на книгата си, че 
Левски е качен полумъртъв на бе-
силката. По-късно той твърди това 
още по-безусловно: „Трябва да ви 
кажа и това, че нашият херой се е 
самоубил.”

Като аргумент той веднага при-
вежда нещо непроверимо:

„В такова положение го намерила 
стражата, когато отишла да го вади 
за бесилницата, той бил изгубил 
вече чувства и много малки призна-
ци показвали, че душата не е оста-
вила още многострадалното тяло…”

Но като е ясно, че Летописецът 
едва ли е имал възможност да раз-
полага със свидетелства от стражата 
за събитие станало преди повече от 
десет години, можем да се усъмним, 
че тук е влязло в действие негово-
то творческо въображение, подето 
по-късно като факт от почти всички 
преразкази на слушателите на поп 
Тодор. В документите има обаче 
едно много силно свидетелствао за 
това, че въображението на Захарий 
тук е заработило с помощта на не-
говия собствен, огромен опит от 
турските затвори, описан, както 
знаем, така внушително в неговите 
„Записки по българските въстания”. 
При тоя  затворнически опит задъл-
жително е и  да се запитаме какво 
са му проговорили  на Захарий от 
собствения му запис на разговора  
с попа такива подробности като: 
„..бил хладен, но малко заплакал – 
очите му се напълнили със сълзи… 
била му вързана главата… нищо не 
говорил… малко движения напра-
вил“?

Той не е бил жив вече през 90-те 
години, за да чете публикуваното 
от седемте слушатели на поп Тодо-
ра, но не е трудно да си представим 
как би изригнал: „Какво ви казвах аз 
вам, още на 83-то лето?“

Имал е предвид нещо, което ние 
тепърва ще видим, а тук само мо-
жем да изведем още веднъж пред 
скоби – това, че всички свидетелст-
ващи, по думите на свещеника, 
по-късно виждат появата на Левски 
на лобното място в последния час в 
различни подробности, но неизмен-
но като физически смазан.

Нека проследим последователно 
тия описания.

ІІІ.
Трябва да започнем с Вазов, не 

защото той и преди Захарий е гово-
рил с поп Тодор, и не защото и пре-
ди него е вече написал поне един 
знаменателен и силно проницате-
лен текст за Левски, а защото в тоя 
текст – (поемата „Левски” от „Епо-
пея на забравените”) поетическата 
му интуиция, без да се е договаряла 
нито със Захарий Стоянов, нито с 
впечатленията на Поптодоровите 
слушатели, е изградила образа на 
Левски, който влиза в пълно съгла-

сие с внушенията, които прави поп 
Тодор като единствен очевидец на 
екзекуцията.

Вазов, да припомня отново, се 
е срещал с поп Тодор Митов още 
през 1880 г. и за това колко дълбо-
ко го е впечатлило разказаното от 
единствения свидетел на смъртта 
на Апостола, може да се съди по 
най-силната му творба в цикъла 
„Епопея на забравените“ – именно  
поемата „Левски“. Предчувствам, че 
тука някой Тома Неверни не би про-
пуснал да възкликне: „Е, да, но нима 
не е възможно самият Вазов със сил-
ната си творба да е повлиял на пред-
ставите на разказващите по-късно?“

Нека оставим засега отговора на 
това възклицание на логиката на съ-
битията, които следват.

Обесването през очите на Вазов.
Вазов е следял и издирвал всичко, 

което излиза в печата за Левски, той 
е бил в течение на споровете за пре-
дателството, които избухват в самия 
край на 70-те и началото на 80-те, 
следял е полемиката около поп 
Кръстьо. Да не забравяме, че инте-
ресът около осъждането и смъртта 
на Левски възпламенява българско-
то общество буквално месеци след 
подписването на Санстефанския до-
говор. Малко се знае например, че 
решението за паметник на Апостола 
е взето от Софийския градски съвет 
само пет месеца след първия трети 
март (8 август 1878); че паметни-
кът, строен сред бурни политически 
събития – Съединението, войната, 
бунтовете на русофилите, е закъс-
нял и завършен чак след 16 години. 
Открит е  на 22 октомври 1895 г.

Самата епопея като класически 
връх в поезията на Вазов и на ця-
лата българска поезия е създадена 
частично през 1880-1881  и е била 
отпечатана в стихосбирката му „Гус-
ла” през 1881 г. Именно в това из-
дание (трябва да запомним това) е 
включена поемата „Левски“, писана 
наскоро след срещата с поп Тодор. 
Следователно повече от сигурно е, 
че разказът на единствения бълга-
рин, присъствал на обесването, сил-
но е повлиял на поета.

Четена в дълбокия контекст на 
цялата „Епопея на забравените“, 
поемата за „Левски“ е поетически 
взрив, при който заработват свръх-
сетива от рода на онези, с които 
Ботев е писал „Хаджи Димитър“ и  
разбира се, стихотворението „Обес-
ването на Васил Левски“.

Връщайки се към разговора на Ва-
зов с духовника изповедник, вижда-
ме поета, подвластен на ухото си, а 
не на волята да бележи. Тогава, през 
1880, той още не е осъзнавал качест-
вата си на белетрист. Никога още не 
е ползвал записни книжки. Негова 
записна книжка дотогава е само 
сърцето и чак след това паметта. По-
ради това, с една силна памет и още 
по-силна – сетивна, нему и през ум 
не му е минавало да си запише каза-
ното от поп Тодора.

Но през 1905 г., двадесет и пет 
години по-късно, когато му се е на-
ложило да си припомни говореното 
и да го опише като спомен, той се 
е почувствал несигурен. Още по-
вече, че вече е чел и много чужди 
спомени. Това наложило да свери 
впечатленията си с друг слушател 
на свещеника – Димитър Димов, с 
прозвището „Папашата”.

Като Вазов преразказ на Папаша-
та трябва да се разбира онзи епизод, 
добавен от поета в очерка му, печа-
тан в декемврийската книжка на сп. 
„Българска сбирка” от 1905 г., в кой-
то се описва състоянието на Левски 
във и след изповедта.

Но да вървим поред.
Вазов започва спомена си като 

преразказ и веднага пренася със-
тоянието на Левски в тоналността 
на страданието: „Покойният поп То-

дор, който го е изповядал на пред-
смъртния му час, ми разказа как е 
станало това. Повикан от пашата, 
той дошъл тука и видял Левски, оби-
колен от турски войници, от много 
турча и кадъни, които го ругаели. 
Левски бил много изнемощял от 
страданията, със сухо, пребледняло, 
страдалческо лице.“

 „Когато се свършила изповедта, 
попът отворил требника, за да про-
чете отпустителната молитва.

Тогава Левски му казал:
– Дядо попе, помени ме тука: „дя-

кон Игнатий“.
Левски не произнесъл вече друга 

дума. Той видял и
приел със студено спокойствие 

смъртта си.“
Тук са насложени основните ко-

дове, върху които впоследствие ще 
се изграждат преразказите на сви-
детелите от втора, трета и т.н. ръка. 
Но и оттук започват дребните под-
робности, които или изключват, или 
включват нови елементи в разказа. 
Тази процедура действа като исти-
нен коректив: директно за случва-
щото се и индиректно при описа-
нията на състоянието на осъдения 
Левски. В завършека на спомена на 
Вазов откровено личи белетриза-
ция, особено при възсъздаването на 
разговора между попа и Левски пре-
ди пристъпването към изповедта.

Разказът на поп Тодор през очите 
на Иван п. Хр. Кършовски.

Това е човек, който познава Лев-
ски още от времето на Първата бъл-
гарска легия (1862), когато е ранен. 
Той участва и във Втората легия 
през (1867), бил е четник на Панайот 
Хитов, а впоследствие един от осно-
вателите на БРЦК. След Освобожде-
нието: депутат, журналист, адвокат 
и съдия. В един от вестниците си 
(в.”Юнак” 1898 г.) отпечатва сведе-
нията, които е получил пряко от поп 
Тодор за изповедта на Левски, които 
тук, както и останалите, вземам от 
книгата на Иванов. Интерпретация-
та на Кършовски е следната:

„Левски стоеше вързан до стълба 
на бесилката, слаб и блед, но с по-
глед смел и остър. Като ме съгледа, 
че ида, аз хвърлих един поглед към 
него и в това време, стори ми се, че 
ми направи знак с очите си. Аз се 
разтреперих и изтръпнах!

– Папаз ефенди, ми каза мютеса-
рифинът, иди там, та

 според вярата ви, извършете ва-
шето, като ми посочи към Левски.

Аз отидох при Левски и от като го 
изповядах, почнах да чета отпусна-
тата за случая молитва и когато спо-
менах името „раба божий Василий”, 
Левски ме пресече и каза:

– Споменувай ме в молитвите си, 
отче попе, с името

„йеродякон Игнатий“.
И след малко мълчание прибави:
– Моли се, отче, не за мене, а за 

отечеството България!“
След като свърших обряда, Лев-

ски беше вдигнат върху едно буре и 
окачен на въжето. Преди да бъде из-
бутано бурето изпод краката му, той 
извика: „Боже, избави България!“

 
Нека вместо коментар на изне-

сените свидетелства, тук обърна 
внимание на явния стремеж за сбит 
преразказ, който със сигурност 
обезличава разказа на очевидеца. 
Адвокат и журналист, издател на 
три собствени вестника, при това 
полиглот със седем езика, обяснимо 
е Кършовски да шаблонизира речта 
в духа на тогавашната журналисти-
ческа стилистика. Но едва ли опи-
санието на външния вид на Дякона 
„слаб и блед, но с поглед смел и ос-
тър“ е повлияно от друго, освен от 
открито изразения страх на попа в 
признатата пред други уплаха да не 
разберат турците, че са се познава-
ли.

Разказът по генерал Петър 
Тантилов.

Бъдещият ген. Тантилов като 
курсант (прапорщик) във Военното 
училище е имал за преподавател 
по религия поп Тодор Митов, кой-
то разказвал (от текста неясно дали 
пред всички курсанти, или само на 
Тантилов) спомените си за послед-
ните часове на Левски.

Спомените на Тантилов са пре-
предадени от брат му д-р Христо 
Тантилов и в книгата на Иванов 
са коментирани като съмнителни, 
понеже „са привнесли не малко от 
известното им вече за последните 
минути на Дякона“. Но защо да не 
приемем, че дори повторенията са 
в известен смисъл потвърждения от 
устата на пряк слушател на поп То-
дор, а освен това почти винаги вна-
сят някаква субективна подробност, 
която, както ще видим по-натам, 
може да се окаже важно свидетел-
ство от значение за разплитането на 
необясними иначе загадки.

Ето епизодът от тези спомени, 
който внася друга представа за 
външния вид на Левски при докар-
ването му на лобното място:

„Бях повикан и заведен от едно 
заптие при бесилката на орханий-
ското шосе. Там докараха на кола 
с един кон Васил Левски от конаш-
кия затвор, който беше в двора на 
сегашния княжески дворец (а не от 
Черната джамия, както пише г. Ал.). 
„Поп Тодор се приближил до колата 
и видял В[асил] Л[евски] в седяще 
положение, с глава силно обронена 
върху гърдите. Имало кръв на вра-
та…“ /…/ Когато поп Тодор се добли-
жил до Левски на колата, извикал 
му: „дяконе!“ раздрусал му рамото и 
пак му извикал: „Василе!“ Но Левски 
нито се помръднал, нито му отгово-
рил. Трети път поп Тодор извикал 
„Асланоолу!“. Но не последвал ника-
къв отговор.”

Измислицата вече е явна; доста-
тъчно е да припомним признанието 
на попа за страха, който го е смра-
зил, ако турците забележат, че те 
са се познавали. Та ще му вика той 
„Дяконе“, „Василе“ и „Асланоолу“, 
колкото сила има след като се раз-
треперил като трепетлика!

Измислицата преминава в свобод-
но съчинение, което отрича по-на-
там, че въобще изповед е имало, ма-
кар и да е потвърдена тя от всички 
останали. Но що се отнася до външ-
ния вид на Апостола, даденото тук 
се потвърждава и самопотвърждава 
във физическото му състояние

Тома Васильов.
Четейки шестия от преките сви-

детели, Тома Васильов, както пише 
Иванов, „сравнен със записките на 
Захарий Стоянов и разказаното от 
Вазов, може да се уверим, че свеще-
никът е споделил буквално едно и 
също пред тримата.“

Версията на  Михаил 
Буботинов.

Пак през 1898 г., по същия повод, 
25-годишнината от гибелта на Лев-
ски, във в. „България“ печата свой 
спомен възрожденският учител Ми-
хаил Буботинов – седмият от свиде-
телите.

Буботинов е български учител от-
начало в София, а от 1871 до 1874 в 
Солун. Следователно той не е бил в 
града по време на екзекуцията, но 
пък след връщането си от Солун е 
работил заедно с поп Тодор, който 
освен свещеник е бил и учител, а 
след Освобождението и двамата са 
членове на Софийския градски уп-
равителен съвет.

Разказът на Буботинов е най-пъ-
лен, но и изпълнен с недоизяснени 
подробности, поради което заслу-
жава да бъде четен със специално 
внимание. Той започва със сутреш-
ното на 6 февруари извеждане на 
войската от казармите още по тъм-
но, когато и поп Тодор е извикан 
повторно да изповяда осъдения. 
Този път разпореждането на пашата 
е мотивирано още по-конкретно:. 
„да извърши предсмъртното напът-
ствие на един 

р а з б о л я л   с е 
политически престъпник.“ Само 

пред Буботинов свещеникът (или 
поне само от него е останал запис) 
е споделил начина и претекста, по 
който е бил извикан в деня на екзе-
куцията,

Това свидетелство се оказва мно-
го важно, защотопретекстът за раз-
боляването и сам по себе си е силно 
индиректно показание за състоя-
нието на Левски в утринта преди ек-
зекуцията. Не само важно, но и за-
гадъчно се оказва то, когато станало 
ясно, че разпореждането на пашата 
се оказало неизпълнимо. по причи-
ни, за които, както пише Иванов, 
поп Тодор никога не е проговорил.

Можем да допуснем като най-ве-
роятно, че Левски с внезапното си 
„разболяване“ не е бил в състояние 
да се изповяда. А това като факт е 
застрашавало да преобърне и дори 

Високо бесило

от стр. 5
Това е единствено-

то свидетелство, до-
кументиращо думите 

Към стр. 8да доведе до провал 
цялата организация 

Един от малкото българи присъствали на последните мигове от обесването на Васил Левски бил поп 
Тодор Стоянов Митов. Неговият силует може да бъде видян на горната картина, а изображението му на 
снимката до нея.
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и спектакъл на публичната екзеку-
ция и с това да донесе големи слу-
жебни неприятности на софийския 
валия.

Като оставим дертовете на паша-
та на самия паша, да се опитаме да 
изчерпим възможностите, които са 
допустими. На първо място нека до-
пуснем, че Левски е бил измъчван. 
Това не е изключено и дори е съвсем 
вероятно, макар и не в последните 
дни.

Но нека разиграем 
възможните варианти.

При развитието на делото според 
протоколите той не би бил измъч-
ван толкова, за да признава вина, 
колкото за да признае неща, които 
другите в процеса вече са били при-
знали. Може мъченията под пре-
текст на признания да са били дик-
тувани от прост фанатизъм. Но ако 
ги е имало, каквито и да са били те, 
не са били по-мъчителни от онова, 
което е изпитал Апостола, когато е 
слушал изчепканите (не само с мъ-
чения) признания на разпитваните 
свидетели по делото срещу него. 
Николай Генчев пише: „С изключе-
ние на един-двама.“ Протоколите в 
това отношение са зловещи, но по-
ведението на Левски е еднозначно. 
Още през 1936 г. в  забележителната 
си статия „Последните дни на Васил 
Левски: „Александър Бурмов  пише 
„Левски беше поставен (става дума 
за разпитите – б. С.Я.) винаги пред 
свършения факт на издайничество-
то – всички преди него бяха издава-
ли, а и пред очите му издаваха. /…/ 
Той обаче издържа докрай“.

Какво може да се е случило обаче, 
за да се окаже, че Левски, издържал 
преди това целия тежък процес, да 
не може да издържи една няколко-
минутна изповед?

Изключено е да се мисли, че от-
ново, както вече се е говорило (а 
по-късно е и писано в емигрантска-
та преса), е бил подложен на толко-
ва тежки мъчения, че да не може да 
говори. От друга страна, няма власт, 
която, след като е обявила присъда-
та и назначила деня на екзекуцията, 
би си позволила да мъчи жертвата 
така, че да я направи неспособна да 
говори, а още по-малко да стои на 
краката си. Ефектът на публичното 
обесване по принцип не е само в 
умъртвяването на осъдения, а и осо-
бено в назиданието на публиката. 
Та нали затова е избран и пазарният 
ден – да дойде публиката сама, да 
дойде „мало и голямо“, както пише 
Захарий Стоянов!

Но ето че поради някаква неиз-
вестна причина, духовникът, дошъл 
по заповед на пашата  да причест-
ява „един разболял се политически 
престъпник“, не е могъл да изпълни 
заповедта, щом на следващата ут-
рин го викат отново.

Какво друго може да се е случило, 
та така тайнствено да мълчи до края 
на живота си поп Тодор?  Свещени-
ят канон на тайната на изповедта 
се отнася само за изповедта, не и 
за обстоятелствата около нея. Нищо 
не го е задължавало да мълчи. Още 
повече, че това е Левски; – всяка не-
гова дума в предсмъртния ден, вся-
ко движение се е оказвало важно, 
както за съвременниците, така и за 
историята. Поп Тодор е знаел това; 
знаел е кой е Левски и още повече 
заради това изглежда необяснимо и 
тайнствено неговото мълчание.

Да оставим поп Тодор сега, но 
странното заболяване на Левски, 
както се каза, провалило изповедта, 
води след себе си най-големи непри-
ятности за властта; то проваля цере-
монията на обесването. Назначена 
за час, когато пазарът ври и кипи, 
оказва се, че при новите обстоятел-
ства, тя трябва да се измести в ранни 
зори и да започне още по тъмно без 
никаква публика.

И най-после, бихме могли да се 
запитаме, що за болест е тази бо-
лест, така внезапно проявила се, 
та да предизвика такава шетня, та 
да се налага да вдигат аскера като 
при тревога, да търсят изповедника 
посред нощ, заедно със служебните 
лица и дори циганите-палачи?

За да се обясни тая паническа раз-
бързаност очевидно болният е бил 
толкова болен, че са се страхували 
да не умре преди да са го обесили.

И тук ни остава последният въ-
прос – а ако не се отнася за болест, а 
за някаква непредвидима и неппре-
одолима злополука, някакво случи-
ло се нещастие с осъдения – какво 
би могло да бъде то, че така фатално 
да го е поразило?

Има само един отговор, съобра-
зен и с волята, и характера на чове-
ка, когото са осъдили и така също с 
обстоятелствата, при които е бил 
поставен: „окован във вериги“, как-
то и са го видели на екзекуцията и 
дори с ръце завързани с белегчета.

Един е отговорът:  – Левски е по-
сегнал на себе си.

Как би могъл да го направи при 
оковани крака и вързани ръце?

Само със свободната си глава.
Да си спомним пак, че както Заха-

рий Стоянов е записал, според раз-
каза на духовника „била му вързана 

главата“, към което прапорщикът 
Тантилов чул с „превързана глава“ 
и „имало кръв по врата“, а при из-
лизането на каруцата, с която го 
карали, го видял „в седяще положе-
ние, с глава силно обронена върху 
гърдите.“

Какво ни говорят тия описания на 
очевидеца през очите на неговите 
слушатели?

ІV.
Тази логика, развита по-нататък, 

обяснява и паническата разбърза-
ност и принудата да се вдига аскера 
още по-тъмно, промяната на часа на 
екзекуцията, изтеглен в ранни зори 
вместо в по-късните часове, както е 
бил съобразен и с пазара и свърза-
ната с него публика, и с удобствата 
на служебните лица.

Но преди всичко тя разбулва цяла-
та тайнственост около заповяданата 
от валията и така и не постигнала 
целта си среща между изповедника 
и смъртника на 5 февруари, за коя-
то поп Тодор никога не е пожелал да 
говори. Много вероятно е дори тази 
среща изобщо да не се е състояла, 
щом свещеникът никога и пред ни-
кого не е отварял дума за нея.

Междувременно властите, пред 
угрозата да се лишат от  публичния 
ефект на присъдата, е напълно въз-
можно да са взели някакви меди-
цински мерки, за да бъде вдигнат 
„престъпникът” на крака. „Върза-
ната глава“, както е чул и записал 
Захарий, „превързана+, както я е за-
помнил от поп Тодор Димитър Ди-
мов (Папашата) и съсирената „кръв 
по врата“, останала в съзнанието 
на младия прапорщик и бъдещ ге-
нерал Петър Тантилов, са само част 
от свидетелствата на общото изто-
щение и физическата немощ, която 
са видели в разказа на попа всички 
останали.

Разсъжденията в тая посока неми-
нуемо ни отвеждат към единствено 
логическо заключение – Левски, 
както категорично го и твърди пове-
че по усет, придобит в бунтовниче-
ския си живот, Захарий Стоянов – е 
направил опит по единствено дос-
тъпния му начин да разбие главата 
си в зидовете на тъмницата, за да се 
самоубие и така да спаси себе си и 
българската идея от поругание.

Човекът, който е имал сили през 
цялото времетраене на процеса, без 
да заема героични пози, да приема 
сам върху себе си направените от 
другите разкрития, и човекът, който 
е имал волята повече от десетилетие 
неотстъпно да изгражда тайна рево-
люционна организация, залагайки 
непрестанно и най-напред собст-
вения си живот, безусловно би бил 
способен да посегне на този живот 
по такъв особено жесток, но един-
ствено възможен начин, какъвто не 
ми е известно да е използвал друг 
осъден в нашата история.

Това са допускали и дейците в 
БРЦК в Букурещ и най-напред Бо-
тев.

В това е бил абсолютно убеден За-
харий Стоянов, когато в книгата си 
за Дякона и преди разговора с поп 
Тодор постановява така еднозначно 
и окончателно: „Трябва да ви кажа 
и това, че нашият херой се е само-
убил.“

Ако не приемаме думите му бук-
вално, а ги прочетем като състояние 
на безсъзнание, всички противоре-
чия между него и останалите сви-
детели, говорещи от името на поп 
Тодор, изчезват. Така – и вече не 
между другото, а на първо място – се 
разбулва и смисълът на заповяда-
ното от валията довеждане на попа 
в тъмницата „за да извърши пред-
смъртното напътствие на един
р а з б о л я л   с е ( – ??? – С.Я.)

 политически престъпник.“
Очевидно „болестта“ е била пре-

текст да се скрие истинската при-
чина. А истинската причина е била 
в опасността от провал на назида-
телния смисъл на вече огласената 
присъда. Хекимините (военните 
лекари) с превръзката най-малкото 
са спрели кръвотока и са върнали 
Левски в съзнание.

Но не са могли да гарантират, че 
ще остане жив до другия ден.

Предупреждението им, че смър-
тта е на косъм, е довело до ужас па-
шата, отговарящ за изпълнението 
на присъдата.

Затова бесенето вместо в начало-
то на пазарния ден, както е било за-
мислено, е изместено в ранни зори.

Това вече обяснява и защо на бе-
сенето не са присъствали българи 
въпреки пазарния ден.

Обяснява и защо от казармите са 
били изведени цели четири роти 
аскер, плюс един кавалерийски ес-
кадрон.

Наистина какъв смисъл има бе-
сене на „политически престъпник“ 
пред 15-20 служебни лица? Извеж-
дането на войската при това не 
просто спасява публичния характер 
на екзекуцията, но е и само по себе 
си демонстрация на мощта на импе-
рията за пред раята.

И не само…
Ако има някаква истинност в съ-

общеното от Заимов, че по заповед 
на члена на императорската съдеб-
на комисия Саид паша и на валията 
Мазхар паша на изпълнението на 
присъдата е трябвало да присъстват 
и „членовете на общинските съвети 
от целия вилает – Софийска, Зла-
тишка, Орханийска и Радомирска 
каази“.

Виждаме, че целта е била раите 
„да видят с очите си, че главатарят 
на комитите е хванат и умъртвен, та 
да си прибират ума в главите“, както 
буквално пише Заимов.

И не само това…
Така става очевидно, че присъст-

вието на войската освен демонстра-
ция на силата, е и в това да се по-
влияе на нея самата. Какъв по-добър 
случай от бесенето на един, не кой 
да е! –

а главатаря на всички комити, 
сиреч Асланоглу, баш комитата – за 
да се повдигне бойният дух, да се 
отприщи войнския и религиозен ен-
тусиазъм.

А срещу всичко това, така добре 
замислено и съгласувано, циганите 
палачи да домъкнат и нахлузят въ-
жето на един… труп.

Всички действия на командващия 
екзекуцията паша от минутата, ко-
гато е разбрал, че осъденият всеки 
миг може да умре,

са съвместими единствено с логи-
ката това да не се допусне.

Молитвите му към Аллах оче-
видно са били чути, макар че изве-
деният от тъмницата осъден в тоя 
„каяфет”, както би казал Захарий 
Стоянов, е приличал повече на сян-
ката си, отколкото на очаквания 
от аскера „аслан“. Низамите не са 
могли да бъдат удовлетворени от 
това, че вместо страшния Асланоглу, 
„комита на комитите“, виждат пред 
себе си един смазан физически, с 
превързана глава, красив, млад мъ-
ченик. Това едва ли ще събуди енту-
сиазма, т.е фанатизма им. Захарий 
Стоянов го е предвидил: „лицата на 
джелатите вместо радост, изобразя-
вали скръб“.

Случило се е чудо.
Ролята на войската за външното 

око неуловимо се е изместила точно 
в обратното на това, за което е била 
доведена при бесилката. Опънатите, 
мълчаливи аскерски редици запри-
личват на ескорт – почетен ескорт 
на голяма личност. Без значение 
дали това е било скръб или просто 
разочарование на психически об-
работвания и подготвян миманс за 
позорищния спектакъл.

Но ефектът не се е получил, дори и 
ако никой не го е разбрал.

V
За жалост това е само илюзията на 

външното око.
В действителност, в студеното 

февруарско утро, в снежното, вет-
ровито поле, изглежда, никому не е 
било приятно. Всички приказки за 
цивилни турци и кадъни, за насила 
доведени българи или за подрани-
ли пазарджии звучат несериозно, 
ако не за друго, то заради вероятно 
поредното, в късната предишна ве-
чер, преместване на часа на екзеку-
цията. Няма никаква друга разумна 
причина това да е сторено така, ос-
вен заради влошеното и вероятно 
все по-бързо влошаващо се състоя-
ние на главното лице в екзекуцията 
– нейната жертва.

Както многократно е отразено в 
спомените на слушателите на поп 
Тодор, следователно многократно 
повтаряно от него – край бесилката 
е имало само аскер, служебните тур-
ски лица, циганите палачи и двама 
българи – осъденият и попът.

Но ако сценарият на спектакъла е 
провален, целта му на всяка цена е 

трябвало да се постигне. Защото ако 
не след минути, то след час или два 
превързаната глава на „престъпни-
ка” е могла да се люшне и да го отне-
се, ако не в небитието, то сигурно в 
безсъзнателното.

Още едно отклонение трябва да 
направим тук. В самото начало на 
спектакъла, при доближаването на 
свещеника до осъдения, команд-
ващият Мазхар паша заповядва на 
войската да се отдръпне 20 крачки 
назад. След това и той сам се отте-
глил встрани. Достойнството на ва-
лията не е пропуснато от Захарий. 
Затова той го нарича благороден; 
така е бил спазен свещеният канон 
– изповедникът и осъденият да бъ-
дат сами.

Сега вече циганите могат да на-
хлузят примката и да ритнат бурето.

Циганите са ритнали бурето.
Комисарите Саид паша и наш 

Иванчо са удостоверили с подписи-
те си изпълнението на присъдата.

VI
Тук вече в нашия разказ трябва 

да изоставим и поп Тодор, и Иванчо 
хаджи, и пашите, и циганите пала-
чи, и аскера, и доколкото е възмож-
но да се опитаме да прозрем, какво 
е изпитвал онзи, когото Ботев от 
Букурещ е видял на бесилото като 
един (в значение и на единствен) 
син на България да „виси на него със 
страшна сила“.

Тук също така можем да заклю-
чим, че в преките и също така в 
непреките свидетелства на съвре-
мениците има още нещо, което, из-
глежда, не е привлякло досега ничие 
внимание. То не е така безусловно, 
както току-що споменатите, защо-
то се отнася до чувства – начините, 
по които е възприеман Апостола в 
последните мигове на живота му 
от преките слушатели на очевиде-
ца-изповедник.

Препредавайки чуждата реч, 
те вместват в нея своята емоция, 
превръщайки я във важно свиде-
телство, защото то е описателно – 
най-яркото във възприемането на 
външния израз на Апостола, това, 
което се запечатва в съзнанието от 
пръв поглед, обагрено и от собстве-
ното им усещане на възприематели 
– общото усещане за отпадналостта 
на Апостола, обяснимо според тях от 
физически белези: „превързаната и 
обронена на гърдите глава“, „кръвта 
по врата“, „слабостта“, „бледност-
та“…

Като изчистим от тия реалии фан-
тастичните преувеличения в духа на 
времето за героични пози и възгла-
си на човека, комуто те никога не 
са били свойствени и чието вели-
чие в течение на времето се осезава 
най-силно именно в това, не трябва 
ли да признаем, че в онова, което е 
видял и е препредал поп Тодор, се 
крие особено психично състояние, 
каквото никой друг от съвременни-
ците, в никоя друга житейска ситу-
ация не е видял и засвидетелствал у 
нашия Апостол? Може би в себе си 
той и по-рано, и може би не веднъж, 
но винаги сам, е изпадал в състоя-
нието, в което навярно е записал в 
тефтерчето си онова „Народе“ с че-
тирите въпросителни?

Може би!
Без да си въобразявам, че мога да 

съдя за това състояние с апаратната 
точност на психолозите, бих го на-
рекъл състояние на „абсолютната 
самота“. Парадоксално е, че чове-
кът, който доказано е имал най-до-
брия език за общуване с хора от 
най-различни съсловия;

– който е намирал благодарение 
на харизмата си път към доверието 
на свои и чужди;

– и във всякакви ситуации е мо-

гъл да внася радост и бодрост между 
човеците, се е оказал парализиран 
в такава непроницаема, абсолютна 
и смъртоносна самота, в каквато го 
виждаме в последните му стъпки 
към бесилката.

Видяхме: в затвора при следстви-
ята и на шестте съдебни

заседания, Левски е изпитал 
най-страшната възможна самота – 
предаден от свои и съден от чужди, 
без да е притежавал ясновидството 
на Исус той наяве е усетил огро-
мната празнота на  самотата –  сам 
всред всички, сам срещу всички... 
Състояние на което издържат само 
светците, защитени от фанатичното 
във вярата си.

А каква вяра е могъл да има той 
след всичко изпитано?

У него, в убежденията му, в по-
ведението му, в нравствеността на 
характера му няма нищо фанатич-
но. Ако нещо в нравствеността му 
трябва абсолютно да се изключи – 
това е фанатизмът. Целият Левски, 
какъвто го знаем: от документите 
на живота му и от протоколите на 
съда, ако му припишем и капчица 
фанатизъм, би се стопил като восъч-
на свещ,

След разкритията на арестувани-
те пред съда пред Апостола е оста-
вал само един въпрос – как да умре?

Това е бил единственият начин по 
който е могъл да  се спаси от „абсо-
лютната самота“ и същевременно 
защити делото на живота си и чест-
та на България.

Как иначе да си обясним опита му 
да си разбие главата в зида, толкова 
вероятен, колкото го сочат обстоя-
телствата, и как да си обясним без-
условното му желание да бъде поме-
нат като дякон Игнатий?

Сам в света и сам пред Бога!
Не вярвам, че такова надчовешко 

състояние е възможно да бъде из-
разено с термините на някоя точна 
наука или описано във философско 
размишление.

Но вярвам, че то е подвластно на 
поезията и мисля, че имаме стихове, 
в които е запечатано, за да избухне 
при четене с ядрена сила, равноз-
начна на свръхчовешкото в него.

…и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила.
А и как иначе би могло да бъде, 

когато и Вазов (след разговора с поп 
Тодор), в логореята на една поети-
ческа лудост, в един порой от ехтя-
щи поанти е изплакал и една, която 
обема в себе си всички останали и 
ни отнася в облаците:

…а той беден, гол, бос, лишен от 
имота,

за да е полезен – дал си бе живота.
Поемата на Вазов – предсетивно-

то ни го казва! – не е добро, най-до-
бро или ненадминато негово тво-
рение. Веднъж чута, повече тя не се 
слуша, престава да бъде слово – тя се 
възражда като някакво ултракъсо, 
необяснимо трептение, съзвучно 
единствено с Ботевото „виси на него 
със страшна сила“.

 
Затова ли си мисля, че те и двете 

вече не са поезия, а геноморфичен 
код на най-дълбокото в нас, онова, 
което на 19 февруари се отключва в 
мълчанието, сълзите и кокичетата 
(не на венците!!) пред паметника?

По мощ на сугестията, второ сто-
летие и двете те са върхът на въз-
можно мислимото, междата със 
свръхестественото в хипнозата на 
абсолютната самота.

Но не като отчаяние.
Като недосегаемост.
Може би наистина тук някъде е 

и границата, от която започва све-
тостта.

Проф. Симеон ЯНЕВ

„В олтара на тази църква според народната памет и редица научни данни родолюбиви българи са 
погребали през 1873 г. Апостола на свободата Васил Левски Йеродякон Игнатий“

Църквата "Света Петка Самарджийска" в центъра на София
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Информационен справочник

Малки обяви
Продава:

Купува:

Под наем:

1. 0896662706 двустаен или тристаен - Запад 
2. 0888787514 гарсониера или боксониера - Изток 
3. 0899178887 двустаен - Център 
4. 0878741102 двустаен или тристаен , ново строителство - Ши-
рок Център 
5. 0887370888 къща в близките села до 30 000 лв 
6. 0888787514 земеделска земя обработваеми в цялата страна. 
7. 0896741102 необработваема земя , лозя, пасища, ливади и 
гори в цялата страна.
8. 0892989755 Купувам гарсониера в центъра на Казанлък

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



Брой 610 Петък, 14 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

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:

“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

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, обзаве-
ден, 40000 лв.
– 2-стаен, П, 44000 лв.
– 2-стаен, П, център, 62000 лв.
– 2-стаен, ново строителство, 
център, обзаведен, 87000 лв.
– 3-стаен 93 кв.м., 65000 лв.
– 3-стаен след ремонт, обзаве-
ден, 76000 лв.
– 3-стаен НС,център, 98000 лв.
– 3-стаен НС, с гараж, 115000 лв.
– 4-стаен 133 кв.м., център, 140000 лв.
– 4-стаен, тухла, 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 лице 
на пътя за Казанлък
- Горно Изворово – дворно място 

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

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. или замяна за 
апартамент
- Енина – къща ново строител-
ство, двор 1220 кв.м.
- Енина – земеделски земи, цени 
– в офиса на агенцията.
- Крън – нива 4.000 дка. Цена – в 
офиса на агенцията.
- 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.
- етаж от къща, център,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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Решения на ОбС
РЕШЕНИЕ № 70 ОС_214/03.02.2020 г.

Приема Бюджет и Инвестиционна програма на Община Ка-
занлък за 2020 година, както следва:

1. По  приходите в размер на 66 996 693 лева , съгласно При-
ложение №1:

1.1 За делегираните от държавата дейности – общо приходи 
в размер на 39 016 721лева, в т.ч.

1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейнос-
ти 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 размер на (-) 228 154 лева;
1.2. От местни дейности общо приходи в размер на 27 979 

972 лева, в т.ч.:
1.2.1. Приходи от 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.
2. 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  дей-
ности,  съгласно Приложение №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, раз-
пределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно При-
ложение №4

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собст-
вените приходи и от изравнителната субсидия, на делеги-
раните от държавата дейности в размер на 2 606 023 лева, 
разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно 
Приложение №5.

3. Приема Плана  за 2020 година по бюджетните взаимоот-
ношения, временните безлихвени заеми и финансирането, 
както следва:

3.1. Трансфери:
3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 

5 658 100 лева
3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставе-

ни 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 социална-

та 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 основание 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 
споразумение с Община Казанлък – (+) 1 238 760 лева.

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

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 4 918 214 лева, в 
т.ч.:

3.2.1. 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 стра-

ната – Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Образователна инфра-
структура в Община Казанлък“ (-) 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 „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД 
в размер на 1 921 935 лева

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

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2019 
година:

- за делегираните от държавата дейности, съгласно Прило-
жение №6;

- за местни дейности, съгласно Приложение №7.
5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за пе-

риода 2020-2022 година, съгласно Приложение №8.
6. Утвърждава План–график за размера и сроковете за раз-

плащане  на просрочените задължения от 2019 година, които 
ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година, съгласно При-
ложение №9

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

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

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

8.2. 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 анга-
жименти за разходи не могат да надвишават  24 598 785 лева.

9. 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.

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

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

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

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

13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък 
за 2020 година в размер на 9 352 414 лева, съгласно Приложе-
ние №13.

14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата суб-
сидия за капиталови разходи, определена със Закона за дър-
жавния бюджет за 2020 година, по обекти за строителство и 
основен ремонт, за придобиване на материални и нематери-
ални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни рабо-
ти, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за 
капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

15. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата 
от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска 
собственост и приватизация по обекти  за финансиране на из-
граждането, за основен и текущ ремонт на социална и техни-
ческа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани за-
еми за финансиране на проекти на социалната и техническата 
инфраструктура, съгласно Приложение №15.

16. Утвърждава Календар (културен, туристически и меж-
дународен) на Община Казанлък за 2020 година и средства в 
размер на 230 000 лева за реализирането му, съгласно   При-
ложение №16.

17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 
2020 година и средства в размер на 37 000 лева за реализира-
нето му и разходи в размер на 210 000 лева за подпомагане 
дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредба-
та 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 Об-
щински съвет - Казанлък, съгласно Приложение №17.

18. Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионе-
ра, 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 размер на 3 500 лева и кален-
дар за социални инициативи в размер на 3 500 лева, съгласно 
Приложение №18.

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

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

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

22. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети 
на културните институти в Община Казанлък, съгласно При-
ложение №23

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

ните аудиовизуални изкуства“
- Общинска библиотека „Искра“;
- Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 
23. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с 

бюджет „Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение 
№24.

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с 
бюджет „Функция „Образование “, съгласно Приложение №25.

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с 
бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален 
патронаж“, съгласно Приложение №26.

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с 
бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число 
дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с 
бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и под-
дръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;

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

29. 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 Ре-
публика България,  Националната асоциация на председате-
ли на общински съвети в Република България, Националната 
асоциация на секретарите на Общини в Република България и 
СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“, Асоциация по ВиК на 
обособената територия.

30. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Об-
ществения посредник за 2020 година  в размер на 33 600 лева.

31. 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 запла-
ти 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:

Ø  Представителни разходи за кмет на Община Казанлък  – 
не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер 
на разходите за издръжка за дейност „Общинска администра-
ция“ – начален план – не повече от 18 679 лева;

Ø  Представителни разходи за Общински съвет - Казанлък – 
не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер 
на разходите за издръжка за дейност „Общинска администра-
ция“ – начален план не повече от 9 339 лева.

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

33. Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение 
на Общинската програма за закрила на детето.

34. Разходи за помощи за погребения за следните категории 
лица, починали и погребани на територията на община Казан-
лък:

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

подпомагане;
Разходите  за помощи по т. 34 са в размер на 200 лева без 

ДДС за следните услуги: 

Ø Некролог 5 броя                                3 лв.
Ø Ковчег и надгробен знак                130 лв.
Ø Превоз на покойника                      37 лв.  
Ø 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“
35. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 15 

000 лева, които се  разпределят за следните случаи:   
Ø Еднократна помощ за лечение на служители от бюджетна-

та сфера в особено тежко здравословно състояние в размер до 
400 лв.

Ø Еднократна помощ за граждани, в чиито случаи НЗОК не 
поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изслед-
вания или пълния размер на медикаментозното лечение, в 
размер до 400 лв.

Ø Еднократна помощ при особено тежки или извънредни 
ситуации в размер до 400 лева.

Ø Право на подпомагане по т. 35 се ползва веднъж на 3 /три/ 
години.

36. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за фонд за 
семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират 
от Държавата;

37. Финансова помощ под формата ваучер за закупуване на 
пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за 
първата година на новородено дете на територията на община 
Казанлък в размер на 500 лева.

38. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за подпома-
гане на лекари - специализанти, със сключени трудови догово-
ри с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и спе-
циалисти по здравни грижи (медицински 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.

39. 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.

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

40.1. В частта за делегираните от държавата дейности - меж-
ду утвърдените показатели за разходите в рамките на една 
дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 
при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните 
от държавата дейности и няма просрочени задължения в съот-
ветната делегирана дейност;

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

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

40.4. В изпълнение на правомощията си по  предходните 
точки  Кметът издава заповеди.

40.5. Кметът извършва съответните промени по бюджета на 
общината, включително по бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсира-
ните промени.

41. Възлага на   Кмета на Община Казанлък:
41.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоре-

дители с бюджет.
41.2. Да организира разпределението на бюджета по триме-

сечия и да го утвърди.
41.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклоне-

ние на средния темп на нарастване на разходите за местни 
дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увелича-
ване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бю-
джетните разходи.

41.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в 
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

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

41.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности 
на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бю-
джет  със своя заповед.

42. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя вре-
менни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския 
съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, фи-
нансирани със средства от ЕС и по други международни про-
грами, включително и на бюджетни организации, чиито бю-
джет е част от общинския бюджет.

42.1. Упълномощава Директори на детски градини и учили-
ща и директори на културни институти да предоставят вре-
менни безлихвени заеми от временно свободни средства от 
делегирани бюджет и от сметките за средства от Европейския 
съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, фи-
нансирани със средства от ЕС и по други международни про-
грами.

42.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря 
или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с из-
искванията на финансиращия 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 изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ

42.5. Във всички останали случаи, при възникване на по-
требност 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 използват по предназначението, за което са предоставени, 
като приоритетни са разходите за стипендии и трудови въз-
награждения.

43.2. При дейности, финансирани от местни приходи – сред-
ствата се ползват при следната последователност и приорите-
ти:

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

утвърден от Общински съвет;
Ø  текуща издръжка и субсидии за организации с нестопан-

ска 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 структурни и други фондове на Европейския 
съюз и на други донори, по национални програми и от други 
източници за реализиране на годишните цели на Община Ка-
занлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

44.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и 
други източници за финансиране и съфинансиране на общин-
ски програми и проекти.

45. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане 
на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2020 година, съ-
гласно Приложение №29.
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Вече ще я изучават 

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

И още нещо за Розата от Лилия Димитрова
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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

Докато Розата спи

Три казанлъшки тира 
ще разказват по пъти-
щата на Европа за казан-
лъшката роза и красотата 
на Казанлък.

Три ТИР-а, украсени с ог-
ромни фотоси от Долината 
на розите на розоберач-
ки под мотото „Откритие 
за споделяне – България“. 
Транспортните камиони 
са част от международния 
превоз, с който се занимава 
българският бизнесмен Вла-
дислав Ангелов.

Оказва се, че приятелство-
то на Влади, както го нарича 
Кметът Галина Стоянова, с 
Казанлък не е случайно и е 
отдавна: „Благодарност на 
Влади, защото, освен рекла-
мата, която прави на Бълга-
рия, в случая – на Казанлък, 
той е един истински бълга-
рин, който, освен да просла-
вя България с красиви мес-
та, прави много истински 
връзки като неформален 
дипломат. 

КАЗАНЛЪК 
ЩЕ БОРИ
МАКРОН
С ЧАР И
КРАСОТА

„Казанлък с розоберач-
ките е една гордост за Бъл-
гария, която ние можем да 
представим навсякъде – и 
красивите българки, и кра-
сивата традиция на брането 
на рози.“, коментира идеята 
за украсата на тежкотоварни 
камиони Владислав Ангелов 
и припомня, че разработ-
ването й започва преди две 
години, съвместно с експер-
ти на Министерство на тури-
зма.

Общо 6 камиона с подобна 
визия от Долината ще пъту-
ват тази година по между-
народните пътища за радост 
на българите зад граница и 
техните нови приятели от 
чужбина. Рекламата на кра-
сотата на страната ни ще 
показват общо около 20 ка-
миона, с различни визии от 
забележителности у нас във 
фирмения автопарк на Вла-
дислав Ангелов.

Кметът на община Казан-
лък Галина Стоянова поже-
ла: „Бих се радвала много, 
ако Влади зарази местните 
превозвачи зад граница да 
направят нещо подобно и 
така той да мултиплицира 
идеята си спрямо всички 
българи, които покрай тър-
говската работа да популя-
ризират родното си място, 
България и по този начин 
истинският патриотизъм 
да ни прави хора, истински 
българи.“.

Международната турис-
тическа борса „Ваканция 
и СПА Експо“ ще се прове-
де от 13 до 15 февруари в 
Интер Експо Център, Со-
фия, където Казанлък ще 
представи възможност-
ите за туризъм, а една 
от атракциите е с акцент 
върху основния символ 
на града – маслодайната 
роза и ще бъде демон-
стрирана чрез стена от 
рози.

По този начин Общината 
дава своята категорична за-
явка да бъде един от основ-
ните фактори за развитието 
на културния туризъм в Бъл-
гария. Тридневното изложе-
ние е едно от най-мащабни-

3 СРЕД 320ДНИ 
ЗА

РЕКЛАМА КОНКУРЕНТИ НА ГОЛЯМАТА БОРСА
Община Казанлък ще вземе участие в 37. 

издание на Международната туристическа 
борса „Ваканция и СПА Експо“

те туристически събития на 
Балканите .

След като ЮНЕСКО призна 
българската Роза Дамасцена 
за част от световното недви-
жимо наследство Зара Кли-
сурова, председател на Съ-
юза на производителите на 
етерично – маслени култури 
в България, направи комен-
тар във връзка с влизането 
в сила Закона маслодайната 
роза.

„Това признание означава 
много за българските розо-
производители. Още преди 
години, когато маслодайна-
та роза беше поставена като 
култура със субсидиране, 
беше обявена за нетрайна 
култура, което беше една го-
ляма грешка. В последствие, 

тази грешка беше отстране-
на, но страна като нашата, 
в чийто национален герб е и 
българската роза, трябваше 
да се измине дълъг път, за да 
се докаже, че действително 
трябва да се борим за едно 
такова признание. Това при-
знание обаче, е комплексна 
победа от работата на непра-
вителствените организации, 
на държавния сектор, който 
отговаря за това производ-
ство, за да се докаже значе-
нието на този ценен дар и 
така се стигна до този добър 
резултат“ – коментира за Ра-
дио Благоевград Зара Клису-
рова, председател на Съюза 
на производителите на ете-
рично – маслени култури в 
България. Към стр. 4

Това е розата, символа на 
красотата. Стотици поети 
на почти всички езици са я 
възпявали като такава, мно-
го художници са я рисували, 
архитекти са я вплитали в 
изкуството си.

Митологията приписва 
на розата странен мистичен 
произход. Редят се легенди 

ИСТОРИЯТА НА РОЗАТА Е 
СТАРА, КОЛКОТО СВЕТА
след легенди. Например, че 
при раждането на богинята 
Венера, от утробата на майка 
й изпаднали семена на роза, 
които вълните изхвърлили на 
брега на морето. От тях вед-
нага разцъфтяла ухаеща роза 

в храст за да напои с приятен 
мирис въздухът наоколо, кои-
то Венера трябвало да вдиша 
за пръв път.

Според друга сега едно мла-
до момиче на име Розалия, 
още в най-ранна възраст било 

обречено от майка си да служи 
да служи в храма на богинята 
Диана. Когато пораснала Ро-
залия не се съобразила с обро-
ка на майка си защото се влю-
била в прекрасния Симедор, с 
когото решили да се оженат. 

Когато двамата влюбени за-
станали пред олтара богиня-
та Диана, така се разгневила, 
че превърнала момичето 
в бодлив храст. Но веднага 
храста се окичил с аромат-
ни цветове които Симедор 
жално галел. Той нарекъл 
цветето Розалия в памет на 
любимата си. Същата леген-
да разказва още, че цветове-
те на розата най-напред били 
бели, като сняг. Но веднъж 
богинята Венера бягаща от 
яростта на Марс след смър-
тта на любимия й Адонисий, 
се убола на розовия трън от 
кръвта й цветовете на розата 
станали червени и такива са 
до днес.

Многобройни нации, големи градове, богати царства, могъщи династии са изчез-
вали от лицето на земята лицето на земята, а едно, на пръв поглед най-обикновено 
цвете не, се е повлияло от превратностите на историята. Достигнало е до нас от древ-
ността винаги наричано „Царицата на цветята“. 

Към стр. 4

Бакалавърските степени 
„Етерично-маслени култури” 
в направление „Растениевъд-
ство” и „Медицински козме-
тик” в направление „Здравни 
грижи” ще бъдат предложени 
на вниманието на бъдещите 
студенти още от тази есен.

„Те са изцяло свързани с 
дейността на повечето от Вас 
и с нашия регион.“, посочи в 
приветствието си Кметът на 
Казанлък Галина Стоянова.

„Чувстваме се като домакин 
на тази среща.“, сподели доц.
Ярков и разказа за добрите 
си професионални контакти 
с Казанлък през годините. 
„Тракийският университет е 
много сериозна образовател-
на институция, със 6-о място 
по бюджет и 9-о по брой сту-
денти сред държавните уни-
верситети.“, подчерта новият 
ректор и накратко представи 
двете специалности. Той уве-
ри, че ще положи всички не-
обходими усилия студентите 
на Тракийския университет 
да са със силна практическа 
подготовка.

„Отворете Вашите фирми 
за нашите студенти, за да 
могат да практикуват! Така 
че, като завършат да могат 
да започнат веднага работа.“, 
призова бизнеса доц.Ярков. 
„Бизнесът ще участва в учеб-
ния процес. Вие ще задавате 
и темите за обучение.“, заяви 
той.

От страна на Домакина в 
срещата участва и ръковод-

ството на Института по ро-
зата в Казанлък.

Пред повече от 40 розо-
производители в региона 
и 12-окласници от всички 
казанлъшки училища доц.
Ярков обърна внимание 
върху новите възможности, 
които целят да подготвят 
компетентни специалисти в 
бранша, които да отговарят 
на потребностите на пазара 
на труда и са съгласувани с 
образователното министер-
ство.

Вече са одобрени учебни-
те планове и се работи по 
магистърски програми, кои-
то да продължат квалифи-
кацията на специалистите, 
отбеляза доц.Нели Грозева, 
заместник-ректор по учеб-
ната дейност в ръководство-
то на университета.

През януари 2020 г. На-
родното събрание прие 
окончателно дългоочакав-
ния Закон за маслодайната 
роза, който въвежда регу-
лация и защита на бранша. 
В края на миналата година 
ЮНЕСКО призна българска-
та Роза Дамасцена за част 
от световното недвижимо 
наследство.

Постигнатото признание 
за ценното цвете – символ 
на България разкрива нови 
хоризонти за бизнеса да ре-
кламира на световния пазар 
качествата на продуктите от 
розово масло и те да заемат 
своето достойно място.

РОЗА ДАМАСЦЕНА ВЛЕЗЕ И
В АКАДЕМИЧНИТЕ УЧЕБНИЦИ 

ДОРИДве уникални нови специалности в сфе-
рата на розопроизводството представи в 
Община Казанлък академичното ръковод-
ство на Тракийския университет, начело с 
доц. д-р Добри Ярков.


