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КАЗАНЛЪК СЕ ПОКЛОНИ 
ДОСТОЙНО НА ГЕРОИТЕ 

ОТ ШИПКА
Нито предупрежденията 

на Здравните служби, нито 
силният вятър и гъста мъг-
ла попречиха на родолю-
бивите българи да склонят 
глави пред саможертвата 
на техните предци на чу-
товния връх.

Техни Високипреосвещен-
ства митрополит Великотър-
новски Григорий и Староза-
горски Киприан отслужиха 
заупокойна молитва в памет 
на загиналите воини: „По-
клон пред паметта на нашите 
родни бащи и майки, братя и 
сестри, Опълченци и мирни 
граждани, загинали мъчени-
чески за нас, да ни има днес 
в свободна България! Поклон И всички вкупом влезнахме в Храма

Стотици родолюбиви 
казанлъчани се изкачиха 

на легендарния връх 
Шипка, за да отдадат 

почит на героите, 
дали живота си за 

Освобождението на 
България. 

Първите венци и цветя 
пред Паметника на 

Свободата бяха на Кмета 
на Казанлък Галина 

Стоянова и Областния 
управител Гергана 

Микова. На Шипка бяха и 
президентът на Република 

България Румен Радев 
и председателят на 

Народното събрание 
Цвета Караянчева.
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Вчера и Днес

"Българийо, за Тебе те умряха"

170
НО ПОПИЛЯХА
ТУРСКИЯ СТРОЙ

Поздрав на Кмета за 3 март
На дати като тази всич-

ки ние притихваме пред 
паметните плочи в мину-
та мълчание. В тази оглу-
шителна тишина говорят 
историците. Защото така, 
както и днес, те пренасят 
през времето традицията, 
да знаем автентичната ис-
тина за нашата история, за 
бойната слава на нашето 
Отечество – България.

Към стр. 4

Отпразнуване 30 годишнината 
от освобождението на България в Казанлък - 1908 г.

Отпразнуване 142 годишнината 
от освобождението на България днес - 2020 г.

Към стр. 4

РЕМОНТЪТ НА НАДЛЕЗА 
“КАТЕКС” СЕ ЗАПОЧВАТИ КАКВО ЩЕ ПОЖЕЛАЕШ 

НА ЖЕНАТА ДО ТЕБ

пред паметта на хилядите 
руски воини, които братски 
идват да освободят изстра-
далата ни Родина и на дело, 
полагайки живота си, отстоя-
ват силата на православната 
ни любов! Поклон пред всич-
ки, които проляха кръвта си 
и положиха костите си пред 
олтара на Отечеството ни, 
да търпят ужасни страдания, 
но да не се отрекат от Род и 
Вяра, от православната си 
надежда и свобода!“, каза в 
молитвата си Дядо Киприан. 
Той помоли: „Да съхраним 
нашата Майка България в 
едно сърце, в една вяра, в 
една надежда и една любов! 
Нека скъпата ни Родина пре-
бъде през вековете!“.

Към стр. 4

ТЕ БЯХА 
НА БРОЙ,

От 04.03.2020 год. до при-
ключване на демонтаж-
ните дейности на стълбо-
ве от несъществуващата 
тролейбусна мрежа по-
етапно ще бъде спирано 
движението по платната 
на надлез "Катекс"

Вече започна демонтажът 

на стълбовете на улично-
то осветление по надлез 
„Катекс“. Стълбовете са 
собственост на фирма „Ку-
макс“.  Демонтажът се из-
вършва от техни предста-
вители. Демонтирането на 
стълбовете предшества съ-
щински ремонтни дейности 
на надлеза.

Изложба с фотографии от младежки общински съвет на стр. 11
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РУМЕН ДЕНЕВ ПРЕДСТАВЯ 
КАЗАНЛЪШКИ АВТОРИ
На 27 февруари казанлъшкият поет Румен Денев 

представи в Дом на писателя в Бургас най-новата 
си книга "Вокалното стихосложение".

Литературен Казанлък

СТАНКА ПЕТРОВА‒ХРИСТОВА

СЪЗЕРЦАТЕЛ НА 
ЖИВОТА

разказ

Дали защото си беше такъв по 
природа, или заради преживените 
неволи, бай Георги беше кротък 
човек. Когато разбереше, че ня-
кой негов познат, довчера здрав и 
деен, е паднал на легло или нещо 
друго лошо се е случило, той сви-
ваше устни състрадателно, а сър-
цето му се свиваше от болка и каз-
ваше на донеслия новината:

–Боже, Боже!...
Това беше неговата лична крат-

ка молитва, единствената, която 
знаеше. В неговото село Пчелино-
во нямаше нито поп, нито църква. 
Бай Георги беше влизал в църква 
два пъти през живота си – първият 
път го бяха занесли на петия ден 
след раждането му да го кръстят, 
а вторият – когато се венча. Жи-
вотът го беше научил, че човекът 
е безсилен пред случващото се и 
кратката му молитва само с една 
дума изразяваше неговия вопъл за 
милост.

Той живееше сам. Жена му Цвя-
та почина преди няколко месе-
ца както работеше в градината. 
Стана й лошо, падна и издъхна, 
докато дойде линейката. След по-
гребението стъпките й още стояха 
в мократа пръст, където беше по-
ливала, бай Георги ги гледаше и не 
можеше да повярва как животът 
му опустя изведнъж като пропаст. 
Много преди това двете му деца – 
син и дъщеря се бяха преместили 
в София и когато силите му нама-
ляха и вече му беше трудно да се 
грижи за себе си, синът му Митко 
го взе в града, но той не изкара и 
десет дена. По цял ден седеше на 
терасата откъм задната страна на 
блока, гледаше градината и мъл-
чеше. Митко се радваше, че баща 
му е при него и мислеше къде да 
го заведе, къде би му харесало. Но 
градската обстановка изгони до-
бродушната усмивка от лицето на 
бай Георги и след третия ден той 
започна да пита кога ще си ходи. 
Една сутрин Митко чу, че баща му 
отваря вратата на апартамента. 
Излязъл набързо от банята, той го 
стигна по стълбите и попита:

–Татко, къде?
–Ще си вървя у дома – отговори 

бай Георги.

ДИМИТЪР НЯГОЛОВ

КАМЪЧЕТА
разказ

‒Хвърли тези камъчета, чуваш 
ли?! – извика баба Елена. ‒ Мръсни 
са, Фия, не виждаш ли?

Внучката продължи да събира 
камъчета край дърветата в парка 
и по алеите, там където асфалтът 
свършваше и започваше тревата.

Баба Елена изтича до Фия, дръп-
на ръката и`, в която стискаше камъ-
четата и ги изтърси в тревата.

‒Погледни! Ръката ти е почер-
няла като лапата на вълка. Снощи  
четохме приказката за вълка и се-
демте козлета, помниш ли? Виж си 
дланта! Почерняла е като лапата на 
вълка.

‒Те, козлетата, по черната лапа 
познаха вълка и не го пуснаха в къ-
щичката – каза тригодишната Со-
фия и се усмихна на баба си.

Всеки ден, откакто дъщерята, 
зетя и София преди месец дойдоха 
от Англия за лятната си отпуска, 
дядо Мишо и баба Елена извежда-
ха на разходка внучката в градския 
парк. Детето тичаше на воля по 

алеите, гонеше гълъбите, люлее-
ше се на люлките и се качваше и 
спускаше по катерушките. Бягаше 
неуморно и те едва смогваха да я 
догонят.

Сутрин дядо Мишо приготвяше 
пълен джоб с монети и Фия се мята-
ше на електронните коне, влакчета, 
хеликоптери, самолети и слончета. 
Дядото пускаше монета и шарени-
те играчки се понасяха със свистене 
напред, нагоре и настрани. Детето 
викаше радостно и когато елек-
тронното конче или слонче при-
тихнеха безжизнени, поглеждаше 
хитро дядо си:

‒Пак! Дядо, искам пак!
Дядо Мишо я повеждаше към 

следващото влакче или хеликоп-
тер, пускаше монета и играта 
продължаваше.

‒Дядо, виж, дядо, виж! ‒ извика 
възбудено Фия, разрови тревата 
край асфалтовата алея и подреди 
няколко камъчета. – Това камъче е 
бяло облаче, а това, другото, е че-
рен облак, от който ще завали дъжд. 
Виждаш ли?

‒Хвърли камъчетата, мръсни са. 
Ръцете ти на какво заприличаха! – 
каза дядото.

Откъм катерушката дотича баба 

Елена и извика ядосана:
‒Колко пъти ти казвам да не съ-

бираш тия мръсни камъчета?! Ръ-
цете ти станаха черни, какво ще 
обясним на майка ти? ‒ разтърси 
ръцете на момичето, за да паднат 
камъчетата, които то стискаше в 
дланта си и изрита с крак нареде-
ните на асфалта.

Фия се разсърди на баба си, но не 
заплака. Погледна я укорно и хукна 
да гони гълъбите. След малко клек-
на до едно дърво и пак започна да 
събира камъчета.

‒А-а-а, не! ‒ извика баба Елена 
и издърпа внучката от дървото. – 
Спри да събираш тия мръсотии!

Фия изтича при дядо си:
‒Виж, дядо, погледни! Нали това 

камъче прилича на клоуна, а това 
на маймунката от цирка? – и показа 
камъчетата на дланта си.

Бяха ходили преди дни на цирк. 
София се радваше на маймунките, 
слоновете, кончетата и акробатите. 
Най-много се впечатли от клоуна, 
който в антракта я разходи на гър-
ба на кончето пони една обиколка 
на манежа. Клоунът я придържаше 
за ръката, а тя беше се вторачила в 
червения му нос.

‒Дядо, дядо, погледни! Това ка-
мъче е като кончето пони – показа 
София поредното камъче. – А това, 
погледни, дядо, това е като черве-
ния нос на клоуна. Аз пипнах носа 
му, докато ме разхождаше с пони-
то. Носът му е червен, но не е мек 
като домат.

Баба Елена извика:
‒Изхвърли всички камъчета! 

Майка ти ще се кара.
Когато се прибраха вкъщи, Фия 

носеше в ръцете си доста камъчета. 
Не бяха разбрали кога ги е събрала. 
Тя хукна с тях в къщата, но баба и` 
я спря:

‒Остави ги тук, до вратата! – из-
вика ядосано и дръпна момичето.

Фия изтърси ръцете си и струпа 
камъчетата до входната врата. Вече 
вътре в стаята се затича към майка 
си и се оплака:

‒Пък баба не ми дава да съби-
рам камъчета. Ела, мамо, да ти ги 
покажа отвън до вратата. Много са 
хубави.

‒Никакви камъчета няма да съ-
бираш повече! Погледни си ръцете! 
Камъчетата са мръсни, ще се разбо-
лееш! Ела, ела! – майката я поведе 
към банята.

След като изми ръцете и`, се раз-
вика на бабата и дядото:

‒Ако не можете да я гледате как-
то трябва, няма да я пускам повече 
с вас в парка.

Двамата се спогледаха сконфузе-
ни и  дядо Мишо промърмори:

‒Не, не, как така няма да я пус-
каш с нас! Това не е нормално. Не 
може така! Скоро ще се върнете в 
Лондон, ние кога ще бъдем със Со-
фия. Кога ще и` се порадваме?

‒Бабо, виж! Ръцете ми не са чер-
ни като лапите на вълка – протегна 
чистите си длани момичето.

Следващите дни разходките в 

парка продължиха. Внучката го-
неше гълъбите по алеите, люлее-
ше се на люлките, качваше се и се 
спускаше по катерушките. Дядо 
Мишо пускаше монета след моне-
та в шарените електронни играчки 
и Фия се понасяше с хеликоптери, 
самолети и влакчета или препуска-
ше на гърба на кончета, слончета 
и камили. Често клякаше до някое 
дърво или край асфалтовата алея и 
отново събираше камъчета.

‒Дядо, дядо, погледни! ‒ извика 
възторжено. ‒ Това камъче е като 
медената питка.

Прибираха се вкъщи и въпре-
ки кавгите на майката, Фия при 
връщане от парка изтърсваше 
камъчета пред вратата на къ-
щата и всяка вечер купчинката 
нарастваше.

София се прибра с майка си и 
баща си в Англия и къщата опустя, 
притисната от болезнена тишина.

Дядо Мишо често спираше до 
купчинката от камъчета пред входа 
на къщата и дълго ги оглеждаше. 
Една вечер ги събра и внесе в хола. 
Бавно и внимателно с ритуална 
тържественост подреди камъчетата 
в редици на масичката. При поста-
вянето им се чуваше тихо почуква-
не, сякаш  София ги пренасяше от 
Лондон и ги спускаше на масичката 
с детска нежност и любов. В хола 
звучеше топлият, настоятелен глас 
на София:

‒Дядо, пак! Искам пак!
Във вечерния сумрак дядо Мишо 

ясно виждаше бялата ръка на Фия 
да маха за довиждане и да изпраща 
въздушни целувки от салона за из-
литащи на летището.

Постепенно къщата се изпълни с 
мека светлина. Камъчетата сияеха 
с различни отблясъци – виолетови, 
сини, оранжеви, седефено бели и 
нежнозелени.

‒Елена, ела! – дядо Мишо извика 
жена си.

Тя се надвеси над масичката, а той 
прошепна:

‒Тези камъчета са скъпоценни. 
Погледни!

И двамата, приятно изненада-
ни, видяха клоуна с червения като 
домат нос, бялото облаче, черния 
облак, от който ще завали дъжд, 
маймунката, медената питка и кон-
чето пони, с което клоунът разходи 
София цяла една обиколка на цир-
ковия манеж.

Той не си даваше сметка кол-
ко е далече селото му от София. 
Беше тръгнал все едно излиза на 
разходка – без багаж и пари. Ся-
каш някаква невидима хипноза 
го теглеше към дома му и той не 
можеше повече нито да мисли 
съзнателно, нито да стои в апарта-
мента. Митко разбра, че баща му 
няма да свикне в града и го вър-
на в дома му. Уговори се с Мария, 
една от малкото жени в селото, да 
се грижи за него срещу заплащане 
и си замина.

Щом се затоплеше, бай Георги 
обикновено седеше на пейката, 
направена от две трупчета и ши-
рока дъска върху тях, опряна на 
слънчевата стена на къщата му, и 
гледаше живота в градината.

Дръвчетата цъфнаха и денем 
пчелите жужаха напевно наоколо, 
пълнеха въздуха като събудени от 
слънцето зрънца и отлитаха с на-
тежали крачета. Лек ветрец погал-
ваше грижовно тревичките. Бай 
Георги гледаше всичко това, а една 
котка спеше до него. Топлината и 
светлината от златния прашец на 
слънцето сякаш се посипваха вър-
ху тях на пейката. 

В един такъв ден се отби Стоян, 
синът на Мария, която се грижеше 
за бай Георги. Не й беше стигнало 
времето и тя го изпрати да му за-
несе обяда. Стоян остави канчето 
в къщата и седна и той на пейката. 
Бай Георги го погледна, усмихна 
се и нищо не каза, но като постоя 
малко, почувствал нужда да заго-
вори, Стоян попита:

–Бай Георги, как се казва 
котката?

–Котка – отговори старецът.
Стоян се засмя и започна да ог-

лежда градината. Млада зелена 
тревица беше покрила земята. От 
една стара, почти изсъхнала круша 
бяха избуяли няколко летораста и 
се състезаваха, устремени в прос-
тора. Отстрани, близо до пейката, 
от черното стъбло на старата не-
подрязана асма бяха избили ласта-
ри и неподчинени от волята на сто-
панина си, се радваха на свободата.

–Бай Георги, – обади се плътният 
глас на Стоян – това асма ли е?

–Де да го знам асма ли е – отго-
вори той, като погледна към рас-
тението, засмя се широко и откри 
здравите си зъби.

Стоян остана още десетина-пет-
найсет минутки и стана да си ходи.

–Айде, довиждане, бай Георги!
–Айде! – отговори той, махна с 

ръка и продължи да се радва на жи-
вота в градината.

Худ. Христо Христов - Рисунка
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ГЕРГАНА СУЛЕВА

ДРАМА

Беше само една романтична
драма

изиграна
от двама клоуни.

Хората 
се смееха

на техните вопли
и ги аплодираха,

като от време на време
спираха,

за да изчоплят
по някоя семка.
И не разбираха,

че и клоуните
искаха

да са принцове и принцеси.
Ако хората знаеха,

щяха да са потресени.

ОЩЕ

Дъжда слушам нощем
и се моля за още

и със свещи го викам
разпиляно да блика. 

Ти си тук,
но скоро денят

ще ни грабне и двамата,
ще ни хвърли в реката

на някоя драма.
И се правиш, че спиш
уж дъжда да премине,
само сърцето ти знае,

че бдиш
да запомниш часа,
да запомниш мига

преди да са станали
минало.

ДОКАТО ВЪРВЯХ

Един добър облак
спря над главата ми

и като в одеяло
ме обърна с мъгла.

Дъждът убоде краката ми
и с твоя глас

в косите ми зашептя.
С твоите устни

целуна ръката ми
и там, където

слагаш главата си ‒
до сърцето ми,

вятърът цветна трева довя.

МАРИЯ ДОНЕВА

***
Човек се хваща за каквото хване.
И за снежинка, ако прехвърчи.
За изгрева, ако е станал рано.
За тишината, ако премълчи.

За думите, щом почне да говори.
За сламка. За сърцето. За главата.
 И пуска корен, и расте нагоре,
щом смогне да се хване за земята.

На работа се хваща, пренарежда
по свой модел една част от света.
Жена намира, вярва във надежди
и след това се влюбва в любовта.

Протяга доверчив открити длани.
Забива нокти. Сграбчва във юмрук.
Човек се хваща за каквото хване,
за да се задържи по-дълго тук.
 

***
Животът е привидно същият.
И не говорим за бедата.
С прикрито смръщване преглъщаме
лекарството, страха, вината.

Разплитаме далечни краища.
Случайни косвени причини.
Измисляме наивни начини
как може да ни се размине.

Пред планина от жалки свършеци,
под купища от мръсни дрехи,
копнеж по кротките четвъртъци
и петъчните ни утехи,

по времето, когато времето
не се премерваше на дози.
Копнеж по тихата поезия,
наметната с удобна проза.

То даже не е за страхуване,
а за докосване с внимание.
Подаръкът, че съществуваме,
в кутията му от страдание.

СЪКРОВИЩЕ

Ах, какво си намерих, ах, какво си открих!
Бих ги хвърлила вчера, днес изобщо не бих:

дребни ценности тайни по причини незнайни
най-отзад в чекмеджето си е крило детето,
за да си ги запази или да не загази.
Те са прашни и криви и не твърде красиви –
ален пумпал очукан и един балон спукан,
пате с четири лапи, две шишенца без тапи…

Вместо „Марш на боклука! Да изчезват от тука!”
им се радвам, обаче май че и ми се плаче.

От далечни градини преди двайсет години
клонче, камък, листенце, мидичка от моренце,
мътно стъклено топче, счупен тетрис без копче,
дребни стари стотинки и от дъвка – картинки,
нож от куклен сервиз, и от киндер сюрприз
скъпоценна селекция разглобена колекция,

шумоляща хартия… Милвам спомена мил.
Уж от мен ги е криел, а за мен ги е скрил.

***
Тъгата състарява. И схванат, и смутен,
човек се уморява да бъде уморен,
раздвижва се полека и плахо си припомня
една усмивка мека, една надежда скромна,
аха да се откаже, но чувства се добре,
дебел и бял на плажа, но жаден за море,
прегракнал, с гърло свито, но с нужда да говори,
опитва да опита и дума да отвори,
готов да се разплаче, готов да се засмее,
и значи, значи, значи със чувство, че живее,
и пак му става вкусно, какъв е топъл хлябът!,
решава да разпусне охраната си слаба
от навици тревожни и от тъга по навик.
Изглежда невъзможно, но той все пак го прави,
и първо му се струва, а после вярно става:
земята го лекува, небето го спасява,
и ето го, събуден, красив и вдъхновен.
Съвсем готов да бъде отново наранен.

ЛЕКА НОЩ

Стана късно, вземи си такси.
Предпочитам да ходя. Мерси.
Бабо Мецо, ела и изяж ме.
Силуети и сенки изящни,
яркосини, блещукащи, тънки,
черни клони, замръзнали, звънки,
 и луната оранжева лъсва,
едра капка вода се откъсва
и замръзва, и тупва в снега,
пускат клоните черни рога,
яркосиньото става лилаво,
и сърцето ми става кораво,
виждам как се разделям с дъха си,
мисля как да посрещна страха си,
и изобщо не е безизходно,
продължавам да крача свободно,
просто всичко е нощно и трудно,
виждам ясно, спокойно и будно,
беше тежко, по-тежко ще става,
но съдбата – каквато-такава,
и животът – добър-лош, но мой си,
а така, мила моя, герой си,
повърви си сама още малко,
поплачи си, дори да е жалко,
прибери се, звънни на вратата,
сваляй якето, стопляй краката,
поприказвай, какво ново има,
нищо ново, все същата зима,
всички знаят, че близо е краят,
всички знаят, че другите знаят,
някак справят се, всеки различно,
всеки собствено, скрито и лично,
слава богу, че весела ти си,
и късметът е с тебе, личи си,
да бе, гледам те, все лъчезарна,
трябва много да си благодарна,

НИКОЛАЙ СТАНКОВ 

***

Не ги убиват
уморените коне.
Процвилват 
в яслите,
оплюти
в жълта пяна.
И колесници...
вече няма.
Но каруци още има –
за влачене.
А за наведени глави – 
камшик
и потна 
впряга.
И само
в сънищата
с ноздри
гонят вятър. 
Захапали подметките му
стръвно, 
като слама.
Огнивно чаткат
копитата в земята.
След тях 
зелените треви изсъхват
и горят 
в зелени пламъци.
 

***

В тролея
двама се целунаха
и стана тихо,
като пред разпятие.
Червени мълнии
облизаха
на две хлапета бузите
и слънчев косъм
зашушука
в белите коси
на някаква старица.
А зад гърба ми
някой каза:
„Последна спирка,
слизайте!”
 

ПРОЛЕТ

Цъфтежът в мен,
в дърветата,
в асфалтовите щрихи,
рисува с акварели
пролетта.
И цъцри
клонче от върба
върху косите
на момиче.
Изографисана
по босите пети
на калдаръма,
тя пее
с тембъра
на дивите пчели
по вишните.
За хората
със нейните
очи.

 ***

По-студен
от безразлични очи
и по-тръпен
от разлюбени устни
е ключът, който аз ти дарих –
да не стане в ръцете ти стъклен.
Никой мъж
не проклина пръстта,
минзухари
над която припламват.
Първият ден
на пролетта
е надежда,
на яворов празник.
Неразбрана
остава тъга
във добрите зеници
на здрача,
като корен в небето –
река,
и луна
като стара погача.
 

***

По стъклата
ледът
бавно бавно
плете
приказна
и нетрайна коприна.
Колко много
сватбени рокли
висят
в оказионните магазини.
Под различна
цена,
от различна
ръка,
раменете на закачалките
се превиват.
Диша бавно
денят
своя
мръсен озон,
от който
и кларинетите свирят.
И след
толкова бяло
над постели,
вина,
петелът червен
кукурига.
Бие с крила,
но напразно.
 

***
Защо да се лъжем.
Невъзможно е
да се разбираме.
Аз съм
мъртво вълнение.
Ти към пясъка
се прихриляше.
Бавно 
с рибешки люспи
се покриваше
цялата.
Икар 

Литературен Казанлък

Худ. Христо Христов - Чучулигово

благодарна съм много, така е.
Лека нощ, лека нощ. 
И това е.

***
Цялата сподавена тъга
в краткия ни допир се усети.
Аз почти не помня откога
радостта се умори да свети.
Тази вечер те видях насън.
Ти дали си спомняш, че ме има?
В стаята е топло, но навън
не е спирало да бъде зима.

И ВСЕ НЕ Е СИМЕТРИЧНО

‒Купени картички?! Много са скучни! – 
скръцват със зъб целофаните звучни.
Тръгват из къщи бонбоните голи:
‒Взимай. Даряваме ти станиоли!

Лак на звездички. Прозрачно лепило.
Смешни целувки с червено червило.
Няколко шепи насипен брокат. 
Пъстра хартия и късчета плат.
Пликове. Марки. Украси. Адреси.
Там ли сте още? Приятел? Къде си?

Масата, подът – с пайети посипани.
Режа, лепя, с маникюри съсипани.
И химикалчетата на детето.
И все не е симетрично сърцето.
И на елха не прилича елхата.
И постепенно възлиза тъгата.

Ама че глупости. Тъпо е. Стига.
Този дори телефона не вдига.
Втори замина, а трети загина.
‒Пак ли детинщини! – казват мнозина.
Тези сърца не задържат броката.
И замъгляват ми се очилата.

Що за наивност – да вярваш все още
в живите мощи на Български пощи...
Кой гледа в пощенската си кутия?
Сипвам си нещо, макар че не пия.
”Приказни празници да ни се случат!
Ти да си здрава! Децата да учат!”

Щастие. Обич. Любов. Приключение.
Ние със тъжното ми настроение
само щастливи неща пожелаваме,
и си припомняме, и си прощаваме. 
Празникът трепка по цветните листи.
Нека преспим така. Утре ще чистя.

ГУШНИ Я СИЛНО

Щом имаш баба, а си без прабаба
То, значи, си отгледан от сираче.
И твоята любима баба, значи,
усмихната и щедра, и голяма,
е давала на теб, каквото няма,
каквото нямала е тя самата –
ръка, която милва по косата,
подкрепа безусловна и опора,
да си единствен между всички хора.

Ти виждал ли си баба си да плаче?
Гушни я силно. Баба е сираче.

ПРЕД ЗИМА

„Впереди одна тревога,
И тревога позади…
Посиди со мной немного,
Ради Бога, посиди!…“ (Сергей Клычков)

Студено стана. Палим огън.
Като змийче пролазва дим.
Привечер. Не остана много.
Постой да си го споделим.

Ако сами не се съсипем,
ще ни довърши старостта.
От вчера ли вървим по сипеи
и падаме като листа.

Ще вдигнем къща от несигурност.
И после ще обзаведем
скривалище за ценни мигове.
Взаимно ще се предадем.

Ще се превържем от привързаност.
Ще боледуваме от страх.
Не помня за къде сме бързали.
Не помня бях или не бях.

Скръбта какво ще ни отнеме –
перо от сажди, дъх от дим.
Постой така, да се съвземем
и заедно да помълчим.

***
Всичко е било със цел,
но не се е провидяло.
Учеха ни да сме смели,
да сме честна част от цялото,

да си даваме играчките,
да мълчим и да не пречим.
Трябва ли – да си поплачем,
 но да сме добри човечета.

След години на отричане,
на раздели и заблуди,
зле изхарчено обичане,
вяли и излишни лудости,

жалост, разочарования,
чаши, пълни с отчаяние,
изтърпени наказания,
недочакано признание,

спираме, и пак се връщаме
както бяхме отначало:
чисти и добри, пак същите,
пръст в пръстта и част от цялото.

е удавник,
сирена
от теб не стана.
След вълните
и плясъка,
пенесто
маточен,
раче
измина по рачешки
най-далечното
дъно –
близкия бряг. 

***

Изветря 
нежността от чаршафите,
на варосано
всичко мирише.
Като гробница 
е главата ми,
пълна с кости 
на спомени.
И след всяка 
проклета наздравица,
някой здраво ме хваща
и води ме
по познатата уличка,
старата.
А нощта 
се предлага на просяци.
Скърцат беззъбо щурците,
разбрали, 
че смъртта на песните
носят.
Мразя те,
колко те мразя.
Достатъчно,
и накъдето да погледна,
да те виждам.
 

***

Мое малко
прощално щурче
не осъмвай
върху асфалта.
Този град
няма да те разбере.
Песента ти –
още по-малко.
Ще изписка трамвай
или гума над теб,
или нежна обувка
със токче.
Ще те закарфичи
с бастуна си
някой слепец.
И тревата
ще тъгува
до корена.
…Под клепачите
на нощта
утрото
бавно проглежда.
Мое малко
и светло щурче,
събуди ме,
заклевам те,
със надежда.
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ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ
НА НАДЛЕЗА "КАТЕКС"

ПОЗДРАВ НА 
КМЕТА ЗА 3 МАРТ

Управителният съвет на

СНЦ “ЛРД Сокол”
- гр. Казанлък, на основание чл. 26 ал. 1 и ал. 2  от ЗЮЛНЦ 

и чл. 39 ал. 1 и ал. 2 от Устава на сдружението свиква отчетно 
изборно общо събрание на 11.04.2020г. от 09:00 ч. в  залата  на 
Стрелбищния комплекс към Сдружението.

При липса на кворум за провеждане на Общото събрание 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се про-
веде в същия ден с един час по-късно на същото място и при 
същия дневен ред!

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане отчет за дейността и финасовото състояние на 
Сдружение с нестопанска цел „ЛРД Сокол“ гр. Казанлък за 
2019г.
2. Приемане отчетен доклад на контролния съвет за 2019г.
3. Приемане бюджет 2020г.
4. Освобождаване  от отговорност и длъжност на Председате-
ля на Управителния съвет.
5. Освобождаване  от отговорност и длъжност на членовете на 
Управителния съвет и Контролния съвет
6. Избор на Председател на  УС
7. Избор на членове на УС и КС
8. Избор на делегати за Общо събрание на НЛРС-СЛРБ - 3/три-
ма/ делегата.
9. Разни

От Управителния съвет

Обява

Община Казанлък, в 
тази минута мълчание, 
даде думата и на децата 
ни, учениците от Казан-
лък, учениците от цяла 
България, които със своя-
та искреност, истинност, 
със своята почтеност и 
честност пресъздават 
това време, и настояще-
то, и бъдещето със слова-
та си.

Защото преди още Апосто-
лите да започнат своята бор-
ба за свобода, българският 
народ беше спечелил своята 
духовна битка, имайки и до 
днес три свещени неща: род 
– царствен и вековен, вяра – 
силна и непоклатима, език – 
мълвен, но и силен като огън 
и меч.

И през 2020 година Об-
щина Казанлък поставя на 
първо място младите, де-
цата – онези, които носят 
истинския дух на нашето 
мило Отечество и които ще 
продължат да го съграждат 
с истинска любов и отго-
ворност. На тях благодаря 
за участието в Националния 
конкурс „Венчайте България 
с лаврови венци“, на тях ис-
кам да отдадем уважение.

Благодарността на българ-
ския народ към русите ос-
вободители и руския народ 
преминава през днешните 
духовни и културни връзки 
на двата народа, така както 
ние го правим вече 25 годи-
ни заедно – Толиати и Ка-
занлък. Знанието и почитта 
ще минават по мостовете, 
които ние ще изградим меж-
ду народите си. А младите 
хора са онези, които ще ни 
следват.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Галина Стоянова
Кмет на община Казанлък

От 4 март се въвежда вре-
менна организация и без-
опасност на движението 
по бул. „Розова долина“-гр. 
Казанлък, в участъка от 
кръговото кръстовище с 
ул. „Бачо Киро“ до пътен 
възел на околовръстен път 
I-6.

Причината е демонтиране 
на стълбове от несъществу-
ващата тролейбусна мрежа. 
Този участък да бъде затво-
рен за движение, спиране, 
паркиране – поетапно:

– Западното платно за дви-
жение, като движението на 
МПС ще се извършва в източ-
ното платно двупосочно.

– Източното платно за дви-
жение, като движението на 
МПС ще се извършва в запад-
ното платно двупосочно.

Срок на действие на въве-
дената временна организа-
ция и безопасност на движе-
нието – от 04.03.2020 г.  до 
приключване на демонтаж-
ните дейности. Всички обход-
ни маршрути остават свобод-
ни за движение.

Още преди 6 месеца  Гали-
на Стоянова заяви: „Имаме 
пълна готовност да направим 
организацията и да започнем 
ремонта на Надлеза“.

Тогава Кметът на Община 
Казанлък съобщи, че пре-
ди години е извършено об-
следване, поръчан е проект , 
съгласуван е с институциите, 

издадено е разрешение 
за строеж от фирмата 
– проектант.

Стойността на договора 
за строителство възлиза на 
2 милиона  495 хиляди  511 
лева. Половината от сума-
та в размер на 1 милион и 
200 хиляди лева са отпус-
нати от Министерски съвет 
в края на 2018 година, а 
останалата част от сумата 
е осигурена от Агенция „ 
Пътна инфраструктура” със 
споразумение за сътрудни-
чество, сключено с Община 
Казанлък.

В Бюджет 2020 на Общи-
на Казанлък  Ремонтът на 
надлез „Катекс“ е прехо-
ден обект, финансиран със 
средства от Правителство-
то 1 200 000лв. и АПИ 1 238 
000лв, минимално, а съфи-
нансирането от общинския 
бюджет е 79 000лв..

Срокът за изпълнение 
на самото строителство е 
6 месеца, като той започва 
да тече при откриването 
на строителната площадка, 
след като преминат всич-
ки съгласувателни дейнос-
ти. Гаранционният срок на 
обекта е 8 години.

Според заместник-кметът 
на Община Казанлък Дание-
ла Коева, пълното затваряне 
на надлеза заради предсто-
ящия ремонт, ще стане най 
– вероятно в края на този 
месец.

УЧЕНИЦИТЕ ПАК
ЩЕ СИ ПОЧИВАТ

Учениците ще подновят 
учебните си занятия на 9 
март, понеделник.

На 5 и 6 март в Казанлък, по 
препоръка на РЗИ – Стара За-
гора, Министерството на об-
разованието обявява грипна 
ваканция за училищата на те-
риторията на община Казан-
лък, заради повишената за-
болеваемост от грип и остри 
респиранторни заболявания.

Учениците ще подновят 
учебните си занятия на 9 
март, понеделник.

Специалистите от РЗИ 
предупреждават учениците 
да избягват струпвания, за 
да не се заразят.

Детските градини и дет-
ските ясли продължават да 
работят при засилени мер-
ки за хигиена и контрол на 
заболеваемостта.
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По време на официал-
ната церемония в наве-
черието на Националния 
празник 3 март в парк „Ро-
зариум“ Галина Стоянова 
отличи малките таланти 
– големите победители 
в първия Националния 
конкурс „Венчайте Бъл-
гария с лаврови венци“, 
който се проведе под неин 
патронаж.

 „На дати като тази – 3 март, 
6 и 22 септември, 19 февруа-
ри, 2 юни всички ние прити-
хваме пред паметните плочи 
в минута мълчание. В тази 
оглушителна тишина гово-
рят историците. Защото така, 
както и днес, те пренасят 
през времето традицията, да 
знаем автентичната истина 
за нашата история, за бойна-
та слава на нашето Отечество 
– България.“, обърна се Кме-
тът на Казанлък към родолю-
бивото множество. Тя обърна 
внимание, че именно децата, 
учениците „със своята искре-
ност, истинност, със своята 
почтеност и честност пресъз-
дават това време, и настоя-
щето, и бъдещето със словата 
си“ . „Защото преди още Апос-
толите да започнат своята 
борба за свобода, българският 
народ беше спечелил своята 
духовна битка, имайки и до 
днес три свещени неща: род 
– царствен и вековен, вяра – 
силна и непоклатима, език 
– мълвен, но и силен като 

огън и меч.“, посочи Гали-
на Стоянова. „И тази година 
Община Казанлък поставя на 
първо място младите, децата 
– онези, които носят истин-
ския дух на нашето мило Оте-
чество и които ще продължат 
да го съграждат с истинска 
любов и отговорност.“, заяви 
Кметът на Казанлък и даде 
думата на своя руски колега 
– кмета на Толиати Сергей 
Анташев. „Благодарността на 
българския народ към русите 
освободители и руския народ 
преминава през днешните 
духовни и културни връзки на 
двата народа, така както ние 
го правим вече 25 години за-
едно – Толиати и Казанлък. И 
това не е просто история, за-
щото знанието и почитта ще 
минават по мостовете, които 
ние ще изградим между на-
родите си. А младите хора са 
онези, които ще ни следват.“, 
каза кметът Галина Стоянова.

„Между нас има много 
обща история и Ви благодаря, 
че пазите паметта, че помни-
те, че България е постигнала 
свобода, чест и мир в съв-
местната борба на нашите 
войници.“, сподели Кметът 
на Толиати и пожела мир и 
добро на българите. Кмето-
вете на Толиати и Казанлък 
заедно наградиха първен-
ците в националния конкурс: 
Фая  Гератлиева от гр. Крън, 
Кирил Димов от гр. Казанлък 
и Стефани  Долапчиева от гр. 
Сливен, първенци за патрио-
тичните си творби, посветени 
на опълченец или участник в 
Руско-турската Освободител-
на война от родния край.

„Отбелязваме 3 март, за-
щото на него най-после Бъл-
гария възкръсва.“, посочи ви-
цепремиерът и министър на 
отбраната. „На този ден ние 

благодарим на воините на 
Руската империя от всички 
националности.“, каза Краси-
мир Каракачанов и припом-
ни участието на българите 
във всички битки. „Ние ня-
маме право да се отказваме 
от нашите идеали! Няма нови 
и стари идеали! Има идеали, 
заради които нашите деди 
са умирали и те са тук, върху 
този паметник. Това са идеа-
лите, за които и днес трябва 
да се готви българското об-
щество като дух, като воля и 
като сила на своята войска!“, 
призова заместник министър 
– председателят за обеди-
нение в деня на Национал-
ния празник, независимо от 
различията, за да осъщест-
вим идеала на предците си 
за „силна и просперираща 
България“.

В навечерието на Нацио-
налния празник на Републи-
ка България пред Паметника 
на загиналите във войните в 
Казанлък присъстваха също: 
проф.Атанас Семов, Консти-
туционен съдия в Консти-
туционен съд на Република 
България, Негово Високопре-
освещенство Старозагорски 
Митрополит Киприан, Деле-
гация от Съвета на Федераци-
ята на Федералното събрание 
на Руската федерация, водена 
от Василий  Иконников, Н. Пр. 
г-н Анатолий Макаров,  По-
сланик на Руската федерация 
в София, народни представи-
тели, Областният управител 
на област Стара Загора Герга-
на Микова, Командирът на 61 
СМБ – бригаден генерал Деян 
Дешков, делегация от побра-
тимения на Казанлък руски 
град Толиати, председателят 
на Общински съвет Казанлък 
Николай Златанов, общин-
ски съветници, политически 

партии, граждански сдруже-
ния, ученици от казанлъш-
ки училища, родолюбиви 
граждани.

Честването на Освобож-
дението в Казанлък започ-
на на централния площад 
„Севтополис“ с официална 
церемония  по издигане на 
националния флаг и водосвет 
за благоденствието на бъл-
гарския народ, с участието на 
почетна рота от 61 Стрямска 
механизирана бригада.

За първи път след това 
множеството от официални 
гости, военни, патриотични 
организации и казанлъшки 
ученици се отправи с факел-
но шествие, под мотото „Бъл-
гарийо, за тебе те умряха“ до 
Войнишки паметник в парк 
„Розариум“.

„Този паметник е изграден 
с много дарения през 30-те 
години на миналия век, и 
като труд, и парични дарения 
в едно изключително трудно 
време. 1934 година започва 
неговото изграждане, а през 
1937 година е открит.“, раз-
каза за историята на Памет-
ника на загиналите в парк 
„Розариум“ директорът на 
Исторически музей „Искра“ 
д-р Момчил Маринов. „Бъл-
гария никога няма да загине, 
защото българският народ 
има поне два несъмнени до-
бродетели – любовта към 
Отечеството и трудолюбие-
то. Цялата тази символика 
въплъщава този паметник.“, 
заяви пред множеството д-р 
Маринов. През миналата 
година, по инициатива на 
Община Казанлък и със съ-
действието на граждански 
сдружения и културни инсти-
тути, монументът бе ремон-
тиран с целеви средства от 
Министерство на отбраната.

БЪЛГАРИЯ Е В УМА И РЪЦЕТЕ НА
МЛАДИТЕ То и Дядо Вазов го беше казал: Те, младите

и лудите, ще спасят България.

Директорът на Исто-
рически музей „Искра“ 
д-р Момчил Маринов 
разказва за мястото на 
Казанлък и казанлъчани 
в Руско-турската освобо-
дителна война

Казанлък и районът му са 
тясно свързани с Руско-тур-
ската освободителна война. 
Наред с Плевен, Стара Заго-
ра, Шипка, Шейново, сами-
ят Казанлък свидетелстват 
за героизма на руси и бъл-
гари в хода на тази война.

Откъде идва това зна-
чително участие на казан-
лъчани и съпричастност, 
наред с чисто геостратеги-
ческото развитие на вой-
ната, в която Казанлък и 
районът, поради неминуе-
мото си географско поло-
жение са неизменно важен 
фактор?

Идва от една сериозна 
възрожденска традиция, 
която сякаш ние винаги ос-
ъзнаваме като наследство 
и постижение на нашите 
предци. Може би по инер-
ция пропускаме значител-
ната роля, която имат чет-
ниците на Хаджи Димитър 
и Стефан Караджа няколко 
години преди събитията 
свързани с войната.

През 1868 година това 
най-добро бойно формиро-
вание във възрожденската 
ни традиция е разгромено 

170
НО ПОПИЛЯХА
ТУРСКИЯ СТРОЙ

ТЕ БЯХА 
НА БРОЙ,

окончателно на историче-
ския връх Бузлуджа. Но без-
спорният героизъм на пле-
нените четници, не само 
на тези, които геройски 
посрещат смъртта, остава 
паметен и много казанлъ-
чани и хора свързани с ра-
йона свидетелстват за това 
по-късно. Безпримерното 
държание на Христо Янъ-
ков и Стефан Орешков пред 
бесилката в Казанлък, на 
Сава Силов в Стара Загора, 
много други в Търново и в 
Русе остават паметни.

В месеците на Освобо-
дителната война Казан-
лъшкият район се радва 
на един значим стопански 
просперитет, през 70-те 
години на 19 век. Много 
от спомените, които са за-
пазени на участници във 
войната, например офице-
рите в Българското опълче-
ние Стефан Кисов и Фьодор 
Дипрерадович са свързани 
с това.

Според Стефан Кисов 
казанлъчани посрещат по 
време на първото си осво-
бождение 5 – 17 юли 1877 

година освободителите с 
най- добрия тютюн в цяла-
та Османска империя.

Други пишат с нескрит 
възторг, че районът изо-
билства освен с прочутите 
розови градини, с лозя и 
прекрасни овощни гради-
ни. Всичко това на фона на 
една добра , като цяло, ико-
номическа конюктура на 
града, което потвърждават 
и хипотезите напоследък и 
в съврементата ни истори-
ческа наука, че Априлското 
въстание като прелюдия на 
освобождението бе изнесе-
но на плещите на имотните 
хора в държавата: случаят с 
Панагюрище, с Брацигово.

Опълченците – казанлъ-
чани в хода на Руско-тур-
ската война имат своя 
сериозен принос. Според 
повечето изследователи, 
включително и на екип на 
НПМ „Шипка – Бузлуджа“, 
близо 170 опълченци са ро-
дени в Казанлък или в ра-
йона, или след Освобожде-
нието живеят в този район.

Продължава на стр. 11



102 години Лютиерството в България

Казанлъшка Памет

които превзеха Изкуството
ЗанаятИКазанлъшките

ОНЕМЯХ ПРЕД 
СТЪРГОТИНИТЕ 

НА СТРАДИВАРИ

РОЗАТА, ДАЛА ИМЕ НА 
ДОЛИНАТА, СТАВА НЕ 
САМО БЛАГОДАТ, НО И 
ПРОКЛЯТИЕ ЗА ЖИВОТА 
И СЪДБАТА НА ХОРАТА 

ЯХНАДЖИЙСТВОТО

Почетния гражданин  
на Казанлък  

Едрьо ЕДРЕВ:

Така твърди големият родолюбец и почетен 
гражданин на Казанлък, д-р Петър КОНСТАНТИНОВ

ЕДИН ИЗЧЕЗНАЛ, 
НО СПЕЦИФИЧЕН 
ЗА КАЗАНЛЪШКО 
ПОМИНЪК

Предприемчивите енинци, още в 
ранните години на робството, наред 
с тепавиците и водениците постро-
или край селската река яхнаджий-
ски работилнициза производство на 
масло от орехови ядки.

Добиваното в Гърция и Мала Азия 
маслинено масло (захтин) и внасяно 
в нашите земи било много скъпо. 
Затова то се използвало от най-бо-
гатите за храна, а оъ широките на-
родни маси почти само като лекар-
ство. В Енина, както и в останалите 
села в Казанлъшко пък и в самия 
Казанлък, за храна и за осветление 
се употребявало изключително оре-
ховото масло, наричано шарлан или 
шарлаган.

Първоначално масло се добивало 
ръчно в дома на всеки стопанин. 
Ядките се изчиствали, изпичали се 
в домашната пещ и се изстисквали 

И за всички други забравени занаяти
от нашият край четете на стр. 6

между две дъски заловени в единия 
край, а в другия край притискани с 
ръце.

Това бил много труден и не-
производителен начин за добив 
на орехово масло, но все пак за-
доволявал нуждите на отделните 
семейства, от мазнини. По-късно 
домашният занаят получава про-
мишлени значение с въвеждането 
на известна техника в построените 
за целта яхни. В тези работилници 
имало специални фурни за печене 
на ядките, два мелнични камъка, 
подобни на воденичните и ръчни 
дървесни преси.

Най-старите енински яхни били 
пръснати из селото и техните мел-
нични камъни се движели от коне, 
затова се наричали конски яхни. 
По-късно яхните били прехвърлени 
към реката, за да се използва водата 

като двигателна сила за мелене на 
ядките.

Така например енинският поп 
Иван Минков, баща на Онуфрий Хи-
лендарски (известен възрожденски 
книжовник) още в Кърджалийско 
време имал в къщата си яхна, дви-
жена от кон, която после преместил 
в Казанлък. Еню Поптенев също 
имал яхна в Енина и през 1852 год. 
се изселил в Казанлък, където по-
строил нова яхна. Той бил известен 
под името Яхаджи Еню.

Конски яхни в село Енина имали 
следните фамилии: Пюскюлевци, 
Демирчевци, Раевци, Дундовци, 
Абрашевци, Теню Михайлов и Тодор 
Марков. Първата яхна на вода на 
селската река била построена от поп 
Койчо Ватов.

През 1928 г. предприемчивият 
шипченец Тотю Безлов, заменил 
коня в своята яхна с дизелов мотор, 
който задвижвал не само мелнич-
ните камъни, но и пресата. Това но-
вовъведение допринесло за по-лес-
ното и пълноценно извличане на 
маслото от ореховите ядки.

В заключение може да се каже, 
че яхнаджийството като зана-
ят и търговия с орехово масло , са 
допринесли за развитието на ико-
номиката на село Енина и целия 
Казанлъшки край, като част от ця-
лостното икономическо развитие 
на страната и пазарите, както преди 
Освобождението, така и по време на 
капитализма.

Наименованието 
на този занаят 
е турско и 
означава 
маслодобиване, 
а самите 
работилници се 
наричали яхни. 
Началото на този 
занаят намираме 
в близкото до 
Казанлък село 
Енина.

Към стр. 8

Розопроизводството 
дава тласък и за разви-
тието на други съпът-
стващи занаяти. „ Розата 
дава име на долината, 
става символ на българ-
ската нация, носи добро 
послание на близки и 
непознати  народи, става 
дори благодат или про-
клятие за живота и съд-
бата на хората” (П.Кон-
стантинов). Още от 
древността розата става 
символ на съвършенство-
то и страстта. Винаги се е 
възприемала като риту-
ално растение и затова 
и до днес посещението в 
Долината на розите е вид 
магия.

Снимката е от фонда на  
"Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства"

Катя Зографова: 
Родена в Тополовград. Завършва 

Художествената гимназия в Казан-
лък. Живее и твори в града ни, има 
многобройни самостоятелни из-
ложби и участия в общи изложби. 
Нейни творби има по целия свят. 
Предава уменията си на деца и въз-
растни в създаденото от нея Ателие 
„Пъстроцвет“, в което се изработват 
картички и пана от рисувана копри-
на. Създават се художествени про-
изведения с фолклорни мотиви. Ето 
какво ни отговори тя:

„Сдружението не просъществу-
ва дълго. Създадено бе по линия 
на японската фондация „Джайка“, 
която работеше по различни про-
екти в Казанлък. Съвместно с об-
щина Казанлък, „Джайка“ работи 
и по проект, свързан с развитие-
то на туризма в региона на града. 

Сдружение на майсторите на 
художествени занаяти и при-
ложни изкуства в Община Ка-
занлък е създадено през 2005 
година. 

В него членуват 43-ма майстори 
на традиционни занаяти, худож-
ници, иконописци, дизайнери, 
приложници и изящници рабо-
тещи в района. Те взимат дейно 
участие в изложби и изложения. 
Изделия, създадени от техните 
ръце са притежание на колекцио-
нери и частни лица по целия свят, 
отскоро дори и част от постоянна 
музейна експозиция. Целта на 
Сдружението е запазване и въз-
връщане на характерните за ра-
йона за занаяти, да популяризира 
красивите и стойностни художест-
вени изделия, изработвани от 
сръчните талантливи българи, да 
съхрани свидното си наследство с 
дъх на рози и спомен за великите 
праотци.

Сдружението има 4 реализира-
ни самостоятелни изложби. През 
месец октомври 2006 година в 
галерия „Традиция“ в София бе 
представена Тракийската колек-
ция сувенири, а през месец май 
2007 година, по покана на Община 
Казанлък, бе представена излож-
ба на Сдружението в изложбена-
та зала на града. Месец юни 2007 
г., отново в галерия „Традиция“, 
майсторите представят свои про-
изведения на тема „Роза“. През 
втората половина на септември 
2007 година казанлъшките автори 
гостуват на Регионален Етнограф-
ски музей, гр. Пловдив.

Сдружението работи с множе-
ство реномирани галерии в цялата 
страна. Част от разнообразния му 
колорит са изделия, пресъздаващи 
тракийското наследство, копия и 
реплики на оригинални експонати 
от нашите земи.

В своята дейност и работа Сдру-
жението на майсторите бе под-
крепяно и голяма част от реали-
зацията си дължи на проекта на 

JICA(Японска Агенция за междуна-
родно сътрудничество) за възражда-
не на Община Казанлък.

Проектът предвижда създаването 
на паркове за рози и билки, както и 
възраждането на старите занаяти и 
разгръщане на селския и екологич-
ния туризъм. Събирахме се и рабо-
техме, докато имаше финансиране 
от „Джайка“. Спомням си, че ходи-
хме на събития в София и Пловдив. 

По време на Празника на розата 
организирахме първия базар с про-
изведения на художествени занаяти 
и приложни изкуства на ул. Искра“. 
Сдружението се разпадна, когато  
финансирането свърши, и всеки 
тръгна да се спасява самостоятелно.

За възраждане на старите занаяти 
в кв. Кулата се говореше още когато 
се създаде сдружението. Тогава всеки 
искаше ателие или работилница там. 
Но художествени занаяти и прилож-
ни изкуства се промениха. И в тях  
навлязоха нови технологии, които 
изискват други условия за работа.

Албена Здравкова:
Завършва СХУ „Акад. Дечко Узу-

нов“ Казанлък през 1997 г. и специ-
алност „Иконография“ към ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – Велико Тър-
ново през 2002 г. Участва в изложби 
живопис и иконопис. Стенописва 
храмове в: с.Асен (екип), Стара За-
гора (екип), Харманли, Свиленград, 
Казанлък и други. 

„Сдружението беше много отдав-
на и в последните години не сме се 
събирали. Но това за мен е нормал-
но, защото занаятите постепенно 
умират. Те стават скучни на хората. 
Няма вече голям  интерес към про-
изведенията на художествени зана-
яти и приложни изкуства. А, в кв. 
Кулата би могло да се направи нещо, 
но нищо няма да се получи, ако Об-
щината не се намеси.“

СДРУЖЕНИЕТО НА 
МАЙСТОРИТЕ ЗАНАЯТЧИИ

Имаше го .. А сега?

ВЕСТНИК "ИСКРА" ПОПИТА
НЯКОИ ОТ ВИДНИТЕ ЗАНАЯТЧИИ В ГРАДА НИ:

Какво стана със Сдружението 
на майсторите на художествени 
занаяти и приложни изкуства 
в Община Казанлък, създадено 
през 2005 година и имат ли 
бъдеще старите занаяти в 
Казанлък, или Общината трябва 
да се намеси за да се превърне 
квартал Кулата в квартал на 
занаятите?

Продължава на стр. 7
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Цели поколения българи 
са създавали и надграждали 
традиции в различни зана-
яти, но след индустриална-
та революция през XIX в., 
серийното производствo на 
стоки постепенно избутва от 
пазара ръчно изработените 
шедьоври на майсторите от 
малките работилнички. Днес 
на много от тези занаяти се 
гледа като туристическа ат-
ракция, а други са напът на-
цяло да изчезнат от нашите 
земи.

Според наши етнолози, 
девет от традиционните бъл-
гарски занаяти днес са на 
изчезване.

Яхнаджийство
се свързва с извличането на 

сусамово олио и тахан. Този 
занаят е бил широко практи-
куван през XVIII и XIX век. 
Маслодайната култура се от-
глежда в света от 1600 г. пр. 
Хр.

Увековечена е и в приказ-
ките на Шехерезада – прочу-
тата реплика „Сезам, отвори 
се!“ е свързана със сусама, чи-
ето английско наименование 
е Sesame. Отразява свойство-
то на растението да разтваря 
кутийките си със семенца, 
когато узрее.

Макар някога отглеждането 
на сусам у нас да е било тра-
диционен поминък, днес е 
сведено едва до няколко села 
в Ивайловградска област. И 
въпреки че е близък до бъл-
гарския вкус, таханът също 
не е много популярен у нас. 
Мнозина го свързват с из-
вестната тахан халва, която 
обаче често се приготвя не 
със сусамова, а със слънчогле-
дова паста.

Тюфекчийството,
наричано още пушкарство, 

е занаят на ръчно изработва-
не, украсяване и орнаменти-
ране на огнестрелно и хладно 
оръжие. Бижyтepът Антoн 
Мapинoв e eдин oт мaлкoтo 
мaйcтopи в Бългapия, кoи-
тo все още практикуват този 
занаят. Роден е в Силиcтpa, 
къдeтo ce oбyчaвa при мecтeн 
мaйcтop да прави бижута. Пo-
къcнo ce мести във Велико 
Търново.

Запалва се случайно по 
гpaвиpaнeтo нa opъжия, след 
като получава paзpeшител-
но зa пpитeжaниe нa личнo 
opъжиe. Купува си пиcтoлeт 
и в интернет попада нa 
aмepикaнcки caйтoвe нa мaй-
cтopи гpaвьopи.

“Кaтo видях кoлкo ca 
кpacиви нeщaтa им, ce 
зaпaлих и peших дa oпитaм и 
aз. Мaлкo пo мaлкo cи кyпих 
инcтpyмeнти, някoи oт тях ce 
нaлoжи дa ми бъдат доставе-
ни oт САЩ, дocтa са cкъпи”, 
paзкaзвa Мapинoв.

Друг наш майстор тюфек-
чия е Александър Гевгалов от 
Казанлък - потомствен оръ-
жейник. Той пък е гравирал 
оръжия за арабския свят, ин-
крустирал е и личния подпис 
на Михаил Калашников върху 
образци от автомат "Калаш-
ников АК-47".

Мелничарството
с право се счита за един от 

най-старите български зана-
яти. В древността у нас масо-
во били използвани ръчните 
хромелни мелници, за което 
свидетелстват стотици по-
добни мелници, намерени в 
пещерите.

ПЪРВО СЕ ОТКАЗАХМЕ ОТ 
КАМИЛАРСТВОТО, А ПОСЛЕ И ОТ 
ЛИДЕРСТВОТО НА БАЛКАНИТЕ

9.ИЗЧЕЗВАЩИ 
БЪЛГАРСКИ 

ЗАНАЯТА
Хромелни мелници били 

открити в царските жилища 
в първата българска столица 
Плиска. В древните българ-
ски столици Плиска, Преслав 
и Царевец са открити голям 
брой мелнични камъни е ди-
аметър 60-70 см. Предполага 
се, че някои от тях са използ-
вани във вятърни мелници.

Първата валцова мелница 
във Видин е построена през 
1899 г. През 1903 г. във Видин 
се построяват още две такива 
съоръжения.

Днес в България работят 
около 50 мелници за брашно, 
предназначено за търговски 
цели.

 Сарачество
Името на този занаят про-

излиза от арабската дума са-
рач - седло. Майсторите изра-
ботвали впрегатни и ездитни 
конски принадлежности, ре-
мъци, каиши, куфари, чанти, 
колани, паласки, кобури, ща-
вени цървули.

Като основен материал се 
използват кожите от едър 
рогат добитък, овце, кози 
и свине. Днес изделията на 
сарачите могат да се видят 
само на специализирани-
те занаятчийски панаири и 
в някои наши етнографски 
комплекси.

Шапкарство
Макар и да нямаме вековни 

традиции за носене на шапки 
като руснаците и англичани-
те, в миналото у нас броят на 
шапкарските ателиета е бил 
значителен. Преди 1940 го-
дина в столицата е имало 18 
ателиета за шапки, а в Русе - 
над 35.

 През 1946 г. обаче излиза 
закон срещу незаконното за-
богатяване, който засяга бан-
кери, депутати и шапкари. 
Така на шапкарите е забра-
нено да практикуват занаята 
си и те се преквалифицират в 
шивачи.

Много от тях са изгори-
ли калъпите си и занаятът е 
започнал да се губи. Когато 
Хрушчов слага меката мъжка 
шапка, и у нас започват да 
се изработват такива. Един 
от най-старите ни шапкари 
е Георги Колев от Добрич, 
който се занимава със зана-
ята повече от 70 г. В „Десант“ 
сме разказвали подробно за 
този уникален човек, който 
събира в тетрадки подписи на 
най-известните си клиенти.

Най-забележителната лич-
ност, посетила дюкяна му, 
е кинорежисьорът Франсис 
Форд Копола.

 Бубарството
се свързва с отглеждането 

на копринени буби и произ-
водството на коприна. У нас 
се е практикувало още през 
VII-XI век, но особено силно 
се развива в края на XIX век. 
Ако в началото на ХХ век Бъл-
гария е произвеждала 1250 
тона копринени пашкули на 
година, но днес този тради-
ционен поминък е почти из-
чезнал у нас.

А е имало времена, в които 
хиляди български семейства 
са се издържали от бубарство. 
През 1927 г. например над 2 
милиона лева са влезли в бъл-
гарските домакинства с от-
глеждането на повече от 2038 
т сурови пашкули.

Пак в онези години в дър-
жавната хазна са постъпили 
176 милиона лева от износа 
на 550 тона сухи пашкули. 
Даже и в годините на иконо-
мическа криза през 30-те го-
дини на миналия век отглеж-
дането на копринени буби е 
било по-доходно от житото, 

царевицата и гроздето.
До 1989 г. бубарството дава 

поминък на повече от 50 000 
души при мощно държавно 
субсидиране на цените на 
суровините. Така произве-
дените в България платове и 
дрехи от естествена коприна 
са били евтини и високо-
конкурентни на световния 
пазар.

С политическите и ико-
номическите промени след 
1989 г. и бързата приватиза-
ция на държавните друже-
ства, които се занимават с 
бубарство, отрасълът е почти 
унищожен. Много от фирми-
те за копринени буби са за-
творени, други са разграбени 
и унищожени. Трети са обя-
вени в несъстоятелност.

 Гайтанджийство
Гайтанът е плетен вълнен 

шнур, с който се украсяват 
традиционните народни 
носии, изработени от аба. 
От практично средство за 
заздравяване на ръбовете и 
шевовете на дебелите въл-
нени дрехи, тези шнурове се 
превръщат в сложна рисунка. 
Първоначално се изработват 
ръчно. По-късно се използва 
чекръкът, а производството 
се механизири.

Силно развитие гайтан-
джийството получава по 
време на Възраждането и 
особено през ХІХ век. След 
Освобождението български-
те гайтани продължават да 
се търсят на турския пазар и 
това продължава до Първата 
световна война.

Главни центрове на гай-
танджийството са Карлово, 
Калофер, Казанлък, Габро-
во, Сопот, Котел, Сливен, 
Пирдоп.

Заради силната конкурен-
ция на фабричните изделия 
занаятът запада.

 Калайджийството
е занаятът, при който се 

полага специално покритие 
върху метални съдове, кои-
то имат пряк контакт с огъ-
ня - джезвета, казани, тави. 
Тъй като бързо оксидират, се 
налага медните съдове да се 
посребряват или калайдис-
ват. Бакъреният съд се поста-
вя на огъня да обгори отвън 
и отвътре, като се държи с 
големи клещи. После с малко 
сярна киселина и памук се 
обтрива цялата повърхност и 
се залива с вода.

В калая се добавя ниша-
дър, който го разтваря, после 
се добавят солна киселина 
и цинков прах. Съдът се по-
ставя отново на огъня да се 
нагрее. Тази процедура се 
повтаря, докато се калай-
диса хубаво целият бакър. 
Ако работата е качествено 
свършена, съдът издържа 
цяла година преди повторно 
калайдисване.

 Мутафчийството
пък се свързва с отглежда-

нето на кози, от чиято кози-
на се произвежда основната 
суровина. Най-напред се из-
вършва требене - с ръце се 
прави подбор на козината по 
цвят и дължина на матери-
ала. После козината се раз-
чепква върху дървена дъска, 
а после се преде на чекрък.

При тъкането има два ос-
новни мотива, с които тъ-
канта се украсява - "миши 
учишки" и "котешки зъбки". 
Натуралният ефект при тъ-
кането се постига чрез съ-
четаването на естествените 
цветове на козината - бяло, 
сиво, кафяво и черно. Зана-
ятът запада катастрофално 
след Кримската война.

Ами така е - и аз съм 
потомък на Датко Янчев 
Парнаров, който е бил 
известен в Беломорието 
специалист по отглежда-
нето на млади камили, 
но това не се е смятало 
за занаят, а за престижна 
професия. И затова дядо 
ми се е захванал с хай-
дутство, та да обединява 
ужким Балканите.

Е, и на него не му се е 
получило, ама пък и дру-
гите занаяти залязаха 
постепенно

Когато камилите проправяха пътя на тировете в Маказа

Предстои да бъде из-
работен нов тематико 
– експозиционен план 
за постоянната експози-
ция в Исторически музей 
„Искра“, каза директо-
рът на музея д-р Момчил 
Маринов.

Той поясни, че става въпрос 
за поставянето в експозиция 
на нови витрини комбинира-
ни с адекватно осветление, а 
също така и представяне на 
нови експонати от фондове-
те на музея. Всичко това ще 
бъде съчетано и с ремонт на 
фондохранилищата и при-
веждането им в съвременен 
музеоложки вид, съобразно 
и клинатизация, и охрана. 
„Благодарен съм на Община 
Казанлък и Общинския съвет, 
които заложиха и гласуваха 
необходимата сума за ремон-
та на фондохранилищата, 

както и за подмяна на освет-
лението в представителната 
сграда на Историческия му-
зей и Художествената гале-
рия, където са постоянните 
експозиции на двата култур-
ни института“, каза Маринов.

Той поясни, че в Музея на 
розата ще бъдат въведени 
нови съвременни дигитал-
ни технологии, както и нови 
експонати в представянето 
на маслодайната роза, а също 
така и на другите етерич-
но-маслени култури. 

Д-р Маринов подчерта, че 
през 2021 година Истори-
чески музей „Искра“ ще от-
бележи 120 години от своето 
създаване и в тази връзка 
една голяма част от дейност-
ите, които ще изпълни му-
зейният екип още през 2020 
година са свързани с тази го-
дишнина: „ Казанлък се рад-
ва на огромна традиция като 

музеен културен институт. В 
челото на България сме и като 
година на основаване, и като 
натрупване през тези вече 12 
десетилетия.“

По повод годишнината през 
есента ще бъде издаден 10-ят 
том на годишника „Казанлък в 
миналото и днес“. Амбицията 
на музейния екип е сборникът 
да отговаря на всички научни 
изисквания, за да бъде поддър-
жана високата класа поставена 
още от основателите, преди 
близо 112 години, с първия 
том на изданието. Сборникът 
ще бъде широко разпростра-
нен в училищата на община 
Казанлък. „В района има сери-
озно натруване на културно – 
историческо, археологическо 
и културологично наследство, 
и наш дълг е младите хора да 
знаят в какъв район живеят. 
В района има паметници от 
цялата дълга история на Бъл-
гария и като продължителност 
на една епоха, може би,си съ-
перничим само със София и 
с част от Черноморското ни 
крайбрежие“, каза Маринов и 
бе категоричен, че екипът на 
културния институт ще напра-
ви всичко възможно музеят да 
изпълнява освен своята задъл-
жителна дейност по изучаване 
и представяне на експонатите, 
които притежава, да бъде и 
„в крачка“ със съвременните 
изисквания за представяне на 
музейните ценности, както и 
да бъде институция отворена 
за хората.

Д-р Момчил МАРИНОВ /директор на ИМ "Искра"/

Етнографската експози-
ция на Исторически музей 
”Искра” отразява особе-
ностите в бита и култура-
та на хората от Розовата 
долина. 

В периода ХVІІІ-ХІХ в. в 
града се преселват много бъл-
гари от Копривщица и Кли-
сура, Търновско, Габровско, 
Трявна. Преселниците носят 
със себе си надежда, очаква-
ния за по-добър живот, много 
амбиция и желание за работа. 
През ХVІІ в. в Долината се по-
явява и розата като етерич-
но-маслена култура. Всичко 
това помага в Казанлък мно-
го бързо да се  развият  зана-
яти, търговия, скотовъдство и 
той да се превърне в един от 
най-активните подбалкански 
градове.

Нашите гости могат да 
видят образци от бакър-
джийството, грънчарството, 
абаджийството, гайтанджий-
ството, златарството.

Традиционното народно 
облекло в Казанлъшко е су-
кманената носия. В женския 
костюм се включват още и 
риза, престилка, забрадка, 
пояс, чорапи, различни гор-
ни облекла според сезона. 
Сукманът е изработен от до-
машно тъкан плат, в черен 

цвят, без ръкави и с опашки. 
Опашките са богато украсени 
ивици от тъканта на сукма-
на.Те се запасват под колана 
и освен декоративна имат и 
практическа функция. При 
работа на полето, опашките 
се затъкват в пояса отпред и 
правят сукмана по-удобна за 
работа дреха. Сукманената 
носия завършва с традицион-
ното женско забраждане. В 
района е било разпростране-
но от преселниците от Габров-
ско и Търновско сокайното 
забраждане. Представени са 
колекции от опашки и сокай-
ни шевици, които заедно с 
шевиците, разкриват изящ-
ния усет на българката към 
красота и удобство, разказват 
цветни истории за любов, на-
дежда, богата душевност.

Основно допълнение към 

носията и красотата на жена-
та са разнообразните по вид 
и материал украшения. Екс-
понирани са различни тепе-
лъци, прочелници, кръжила, 
китки, гривни, обеци, колани 
и колиета, които и днес изу-
мяват с красотата и майстор-
ството на изработка. Отлика 
на местните златари е, че 
маркират своите украшения с 
„гюл-трендафили”.

Мъжкото селско облекло в 
Казанлъшко е чернодрешно. 
Мъжкият костюм се състои от 
потури, украсени с гайтани и 
бяла памучна риза. Върху ри-
зата се носят елеци от червен 
шаяк, с богата украса от гай-
тани и телени копчета. Пояс-
ът е от червен вълнен плат, 
като различните нюанси на 
цвета са белег за семейното 
положение на мъжа - светъл 
за ергените, по-тъмен за же-
нените, до черен за дядовци-
те. Калпакът, най-често изра-
ботван от овча кожа, навоите 
и „кадънките”, заедно с цър-
вулите, завършват мъжката 
селска носия.

Казанлък се налага в пред-
ставите на съвременниците 
си като основен производи-
тел на розово масло.Розо-
производството дава тласък 
и за развитието на други съ-
пътстващи занаяти. „ Розата 
дава име на долината, става 
символ на българската нация, 
носи добро послание на близ-
ки и непознати  народи, става 
дори благодат или проклятие 
за живота и съдбата на хора-
та” (П.Константинов). Още 
от древността розата става 
символ на съвършенството и 
страстта. Винаги се е възпри-
емала като ритуално растение 
и затова и до днес посеще-
нието в Долината на розите е 
вид магия. Ухаещите и нежни 
цветове на розата са втъка-
ни в китениците и килими-
те, бродирани са по  ризите, 
възглавниците и покривките, 
изковани са по пафтите, грив-
ните и коланите, изписани са 
по иконите,  раклите, стомни-
те и медните съдове, издъл-
бани в резбите на таваните, 
вратите, чешмите.

МУЗЕЯТ Е СТОЖЕР НА ТРАДИЦИИТЕ 
И КУЛТУРАТА НИ

Археологията е един 
от стълбовете в дейност-
та на Исторически музей 
„Искра“, каза за вест-
ник „Искра“ директорът 
на музея д-р Момчил 
Маринов. 

В този смисъл той пояс-
ни, че през 2020 година ще 
продължат археологически-
те проучвания на крепостта 
„Бузово кале“, които на 
практика са и спасително 
– археологически, и чисто 
научни, за допълване на 
средновековната карта на 
района на Казанлък.

Маринов поясни още, че 
през есенно – зимния пе-
риод е придвижена цялата 
нормативна и администра-
тивна документация за 
придобиване на статут на 
крепостта като паметник 
от национално значение: 
„Такава е амбицията и на 

експерти от Община Казан-
лък, срещаме и разбиране 
от Министерството на кул-
турата и от Националния 
институт за недвижимо кул-
турно наследство.“ Маринов 
подчерта, че в случаястава 
въпрос за придобиване на 
статут на целия комплекс, в 
който са крепостта „Бузово 
кале“ с охранителната зона, 
която е регистрирана в ре-
зултат на няколко комисии 
от Министерството на кул-
турата, заедно с Базиликата. 
Маринов припомни, че ос-
вен крепостта в района има 
забележителни паметници: 
Мегалитът, който има статут 
на паметник с природно зна-
чение и Тракийската гробнца 
край Бузовград проучена от 
доц. Георги Нихризов през 
2012 година. Идета е да се по-
лучи още един културно – ис-
торически обръч в района на 
Казанлък.

А БУЗОВО КАЛЕ ЩЕ Е НОВИЯТ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ХИТ В ДОЛИНАТА

ДОКАЗВАМЕ И РАЗКАЗВАМЕ 
КАЗАНЛЪШКАТА УНИКАЛНОСТ

А паралелно с тях ще се работи и по 
средновековната крепост край Крън
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Огън, Желязо и Вода

Джепането си е Джепане

Занаятчийско-Патриотична
ВСЕКИ КОВЕ, НАКОВАВА И 
КАЛЯВА САМ СЪДБАТА СИ

ПУШКИ КРЕМАКЛИЙКИ 
И ПИЩОВИ БАРУТЛИИ 

МОЖЕ ВСЕКИ ТУРИСТ ДА ВИДИ 
В КАЗАНЛЪШКИЯ МУЗЕЙ
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Ами това е историята и фи-
лософията на един от послед-
ните ковачи в Казанлъшко

Казват, че всеки е ковач на 
собствената си съдба. За Стефан 
тази мъдрост е буквална. Негова-
та орис е да бъде майстор – ковач 
и освен собствената си съдбата, 
всеки ден да кове нажеженото же-
лязо, претворявайки го в най-чуд-
ни форми така, че предметите да 
изглеждат леки и ефирни, а всъщ-
ност да са по-здрави от стомана. 
Така до обикновения гвоздей, 
мотика, маша или подкова мо-
жеш да видиш прелестно листо за 
медальон или пък конска глава за 
закачалка…

Работата в ковачницата e тежка, 
но на Стефан му харесва. Личи, 
че му е приятно да сложи парчето 
желязо в огнището, да го нагрее 
до жълто-оранжево и да го пре-
връне в нещо друго, нещо полезно 
и красиво. 

И докато върти тежкия чук вър-
ху наковалнята, сякаш се отнася 
в друг свят. Има някаква магия. 
Очите му заблестяват, като че вла-
га душата си в това което прави. 
И огънят, еех, огънят….Огромна е 
очистителната сила на тази стихия 
и е истински дар да сте приятели.

И колкото повече наблюда-
вам Стефан, толкова повече в 
съзнанието ми личността му се 

Оръжията са дарени от по-
томци на участници във вой-
ните. Снаряжението е пока-
зано в специална експозиция, 
посветена на Руско-турската 
Освободителна война.

В нея могат да се видят от пуш-
ка „Кремъклийка“ до револвери 
„Смит енд Уесън“, с които са били 
въоръжени офицерите по време 
на битката. За първи път в Бъл-
гария е показана оригиналната 
пушка „Уинчестър“. Тя е дарение 
на казанлъшкия музей и е била 
притежание на доброволеца в Ру-
ско-турската война Коста Паница. 
– Живял славно и загинал славно, 
за съжаление разстрелян срещу 
заговор срещу Фердинард, но ум-
рял с думите ,,Да живее България! 
За нея аз умирам!“ – казват днес 
за него  от Историческия музей 
в Казанлък. С такива пушки Уин-
честър е била въоръжена турска-
та войска по време на войната. 

преплита с образа на Сали Яшар, за 
когото Йовков пише:

„Като всеки ковач, той беше здрав 
и силен човек, но инак беше благ, 
тих, вдълбочен в себе си. Той при-
казваше малко, но и малкото, което 
кажеше, беше ясно, умно, отмерено, 
а на ония, които го слушаха, винаги 
се струваше, че в очите на Сали Яшар 
остава още много нещо недоречено, 
премълчано и скрито. Като че въ-
тре в душата на Сали Яшар имаше 
и друг ковач, който също работеше, 
също ковеше, а не се виждаше, и 
само искрите и отблясъците от това 
вътрешно огнище грееха в замисле-
ните очи на Сали Яшар. Така Сали 
Яшар беше прост човек, с изцапани 
ръце, ковеше желязото и правеше 
каруци, но имаше вид на мъдрец и 
неволно вдъхваше уважение дори 
и на ония, които не го познаваха и 
нищо не знаеха за изкуството на ръ-
ката му.

Стефан също е мечтател. А мечти-
те му са добри и мъдри, като него.

“ Да имам дава вола и да ора земя-
та с тях. Да засея жито. Да го гледам 
как покълва бавно. Да го оженя за 
мелницата. Да меся хляба с двете си 
ръце. Да го разчупя за децата и жена 
си. Това е всичко, което искам.“, 
казва ковачът, зареял поглед в зеле-
ното на градината отвън.

Ивелина Берова

Те им изиграват обаче лоша шега. 
,,Защото се оказва, че Уинчестъра 
не може да бъде зареждан в легна-
ло положение, тоест той не е удо-
бен за позиционна война, – раз-
криват  причината специалистите 
. Въоръжението на българските 
опълченци и руските войни било 
основно с пушки „Крънка“, „Бер-
дана“, карабини „Карле“ и револве-
ри – американско производство. С 
тях в жестока схватка с многократ-
но надвишаващ силите им турски 
противник, те удържат Шипчен-
ския проход по време на войната. 
Най-модерното за времето – това е 
пушката „Бердана“. Това е оръжие-
то на руската армия, с което обаче 
няма възможност до започване на 
войната да бъде въоражена изцяло 
руската армия. И днес, повече от 
век след това велико историческо 
събитие, оръжието с което е отвою-
вана свободата ни напомня за хра-
бростта, и великата саможертва на 
руските и българските воини.

През 20-те и 30-те години на 
ХХ век читателите на научно-по-
пулярното списание National 
Geographic имат възможност-
та да преоткрият многобройни 
кътчета на света чрез цветните 
фотографии, публикувани еже-
месечно в изданието. Сред тези 
китни места е и България.

КОГАТО
NATIONAL GEOGRAPHIC
ОТКРИ КАЗАНЛЪК ЗА СВЕТА

Месецът е август, а годината 1932. 
Точно тогава красивата ни родина се 
появява сред страниците на светов-
но известното списание. Издание-
то публикува многобройни цветни 
снимки показващи тогавашния 
начин на живот, обичаи и култу-
ра. Обширният репортаж включва 
3 заглавия: „България, фермерска 
земя без ферма“, „Долината на ро-
зите“ и „Под сянката на българските 
манастири“.

Авторът на това подробно исто-
рическо описание е Мейнард Оуен 
Уилям. Пътешественик и аван-
тюрист, той се явява като първият 

84-годишен брой на National Geographic с 
уникални снимки на България от 1932 г.

задграничен кореспондент на спи-
санието. Бил е придружаван от Вил-
хем Тобиен, великолепен фотограф, 
който също снима многобройни 
места по света. Двамата фотографи 
обикалят из цяла България, за да 
разкрият пред читателите си един 
нов хоризонт в лицето на страната 
ни.

Описвайки цялото пътешествие из 
България стъпка по стъпка, авторът 
набляга най-вече на историческия 
аспект. С многобройни препратки 
от българската история, разказва 
за манастири, села и празници по 
нашите ширини. Продължава с това 

как се е родил Българският театър и 
описва надлъж българската култура. 
Уилям не пропуска да спомене и ве-
личествените български планини и 
нежните долини с рози.

В текста си, авторът споменава за 
срещата си с млада българка, с която 
се запознава в Истанбул. Той я пита 
как е да се завърнеш отново вкъщи, 
а тя му отвръща, че е очарователно – 
въпреки че времената в България са 
сложни и объркани, тя вярва силно 
в държавата си, защото българите 
имат характер и са пълни с кураж.

Мадлена Георгиева

Андриян Андреев: 
С лютиерство се занимава от 1988 

г. През 1991 -95 г. специализира в 
международната школа „Антонио 
Страдивари“в град Кремона, Ита-
лия. През 1996 г.отваря собствено 
ателие в Казанлък, където изработва 
инструменти от класическия квар-
тет. Извършва репарация, реставра-
ция и експертна оценка на цигулки, 
виоли, и виолончела. Има участие в 
международни конкурси и изложе-
ния, член е на национални и меж-
дународни лютиерски организации.

„От години Сдружението не функ-
ционира. Не сме се срещали отдав-
на. Занаятите имат бъдеще, но труд-
но оцеляват в днешно време. Хората 
все повече търсят евтини неща. А 
предметите на художествени зана-
яти и приложни изкуства са скъпи, 
защото са скъпи материалите и 
ръчно се изработват, което ги пра-
ви по-скъпи. Общината може да се 
намеси, като организира панаир на 
занаятите, може би!“

Петя Минекова:
Завършва Художествената гимна-

зия в Казанлък през 1988 година, а 

през 1993 завършва Национална Ху-
дожествена Академия-София, спе-
циалност „Промишлен дизайн“ като 
стипендиант на Министерствона 
културата. По късно започва работа 
в СХУ „Акад. Дечко Узунов“-Казан-
лък. Работи в сферата на промиш-
ления дизайн, артистичния дизайн, 
дизайна на опаковки, пространстве-
ния дизайн. От 2003 година е по-
мощник директор в НГПИД  „Акад. 
Дечко Узунов“, а от 2010 е директор 
на Гимназията.

„Всяка община се грижи за мина-
лото, настоящето и бъдещето на жи-
вущите в нея, така, че и занаятите от 
днес и миналото са част от приори-
тетите на Общината надявам се..“

Румен  Петков: 
Член на „Сдружение на майсто-

рите на художествени занаяти и 
приложни изкуства в Община Ка-
занлък“, Председател на СБХ, гр. 
Казанлък. Художникът Румен Пет-
ков е един от най-знаковите родни 
художници. Ценен е със своите  над 
27 самостоятелни изложби и 17 гру-
пови изложби и пленери, много от 
които са с национално значение: 
Балканско квадринале на живо-
писта; "Митовете и легендите на 
моя народ"; Международен пленер 

по живопис "Долината на розите"; 
Международен пленер, Боженци –
Габрово; Балканско квадринале на 
живописта "Митовете и легендите 
на моя народ" в Стара Загора; 22.  
МЕЖДУНАРОДНО  БИЕНАЛЕ  НА  
ХУМОРА  И  САТИРАТА  В ИЗКУ-
СТВАТА ГАБРОВО 2015

„На първата част на въпроса от-
говорът ми е: Не знам. Не съм се 
интересувал.

По втората част - за бъдещето на 
старите занаяти в Казанлък - смя-
там, че в днешно време занаяти-
те са далече от потребностите на 
хората. В момента вегетират като 
произвеждат сувенири. Истински-
те предмети на приложното изку-
ство са скъпи и хората си купуват 
сувенири.Може да се направи та-
къв квартал, но ще е трудно да се 
самофинансира.“

ВЕСТНИК "ИСКРА" ПОПИТА
НЯКОИ ОТ ВИДНИТЕ ЗАНАЯТЧИИ В ГРАДА НИ:

от стр. 5
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• Българското люти-
ерство е сред малкото 
индустрии, в които 
страната е сред светов-
ните лидери.

• Продажбите в секто-
ра се реализират основ-
но чрез международни 
търговци.

• Скрит потенциал 
има и в интегрирането 
на занаята в туризма.

За Душата на една Цигулка

ОНЕМЯХ ПРЕД 
СТЪРГОТИНИТЕ 

НА СТРАДИВАРИ
ЗАДРУГАТА НА МАЙСТОРИТЕ

Съюзът на лютиерите в Бълга-
рия е основан през 1999 година в 
град Казанлък, където традици-
ята в изработването на струнни 
музикални инструменти датира 
от началото на 20-ти век.

Съвременните казанлъшки май-
стори-лютиери са приемници на 
лютиерското изкуство зародило се 
през 1918 год, когато Димитър Ге-
оргиев отваря първата работилница 
за майсторски струнни музикални 
инструменти. От ателието на братя 
Георгиеви са излезли много изя-
вени майстори. Инструментите от 
този период са носили характера на 
Саксонската и Бохемска лютиерски 
школи, но с времето тази тенденция 
се променя в полза на Италиaнска-
та Кремонска школа. Век по-късно, 
в ръцете на казанлъшките майсто-
ри, изкуството процъфтява стъпило 
здраво на основата на традициите 
на старите майстори и обогатено от 
медународния опит натрупан в све-
товно признати образователни цен-
трове. Днес Съюзът на лютиерите в 
Бъгария е горд с членове завърши-
ли специализирано образование в 
реномирани средища на лютерията.

Отстояли своето творческо разви-
тие, отдадени на древното изкуство 
налютерията, казанлъшките май-
стори лютиери основават Съюза с 
основна цел да съхранят и продъл-
жат традициите на това уникално 
изкуство, да изследват занаята, да 
събират информация и иниции-
рат конкурси, семинари, изложе-
ния, да предадат столетен опит на 

Академик Петко Стайнов:
"В цигулката няма нищо слу-

чайно. Тя е сбор от изкуство, 
физика и математика. Всичко в 
нея е толкова прецизно, че не е 
възможно нещо да бъде поставе-
но на друго място. Ако променя 
наклона, се променя и звукът. 
Ако преместя съвсем малко 
една гредичка, пак ще даде друг 
звук. Човекът, който е измислил 
този инструмент, е гениален."

Петко Стойнов е един от май-
сторите лютиери на Казанлък, 
а ателието му е мястото, къ-
дето той се концентрира мак-
симално в това, което върши. 
Защото в този прецизен до съ-
вършенство занаят, точно как-
то и в цигулката, няма нищо 
случайно. В свят, доминиран 
все повече от машини и меха-
низация, лютиерството е ръч-
но занимание. Изработката 
на един инструмент е сбор от 
талант, трупан с години опит и 
изключително внимание към 
детайла.

За 102-годишния период от 
създаването си лютиерството 
намира изключително добра 
почва и последователи и така 
увеличава с още един елемент, 
освен розата, емблемата на гра-
да, която го представя в страна-
та и пред света, казва той.

За възникването на лютиерство-
то в Казанлък способства богатият 
на дървен материал район. Яворът, 
вълнист и обикновен, се намира в 
непрестъпните чукари на Балкана. 
Той е отличен за цигулки и чела. Ве-
ковните орехи на казанлъшкия край 
дават отличен и много красив мате-
риал за китари и мандолини. Здра-
вото черешово дърво също намира 
особено голямо приложение.

Основателят на този занаят или 
изкуство, защото въпросът е спо-
рен - лютиерството, в гр. Казанлък 
е младеж от Къринската махала, 
на име Димитър Георгиев, живял в 

периода 1893 - 1969 г. Той много от 
рано се впечатлява и интересува от 
струнни инструменти и прави оп-
ити да ги майстори. Младият мъж 
участва в Първата световна война и 
на фронта се запознава с германски 
войник, занимаващ се с лютиерство. 
От него научава много за това про-
изводство. През 1918 г., завърнал се 
от фронта, Димитър Георгиев сам 
си изработва сечива, създава свой 
инструментариум, свои модели и 
започва да произвежда цигулки, 
мандолини и китари. През 1923 г. 
той заминава на обучение в Герма-
ния, а през 1924 г. се завръща в Ка-
занлък и заедно с двамата си братя 
Боню и Иван Георгиеви откриват ра-
ботилница "Кремона", наречена на 
италианския град Кремона, родното 
място на безсмъртните майстори на 
струнни инструменти Авати Стра-
дивари и Гуарнери. За разширяване 
на производството са необходими 
средства и в този момент много 
успешно се намества Популярната 
банка, основана на 11 декември 1910 
г. в Казанлък. Съвместно с предоста-
вените средства от банката, през 
1924 г. се основава първото и един-
ственото предприятие в страната за 
музикални инструменти "Кремона". 
Така започва производството на ки-
тари, мандолини, цигулки и чела. В 
Казанлък и района в момента рабо-
тят самостоятелно 50 лютиери, от 
тях - 27 в града. Те намират изклю-
чително добър прием на нашия и на 
чуждия пазар.

ТАЙНИЯТ ГРАД НА
ЦАРЕТЕ НА
ЦИГУЛКАТА

Не всичко е

Рози, Траки и 

Калашници

Едрьо ЕДРЕВ:

следващи поколения обучаващи 
се от ранна възраст в единстве-
ното специализирано училище 
за лютерия намиращо се също в 
град Казанлък. Членове на съюза 
са също лютиери от други градове 
на България - София, Пловдив, Ст.
Загора, Ямбол, Бургас, Варна и др. 
В настоящия момент членовете на 
сдружението са над 40 човека като 
в това число влизат и майстори 
на класическа китара, лъкове за 
щрайховите инструменти, аксе-
соари за тях и специалист акус-
тик. Многообразието от различни 
модели, които се изработват, бо-
гатата палитра от звук и тембър 
на инструментите на различните 
лютиери, води след себе си и ин-
тереса на редица професиона-
листи в музикалните среди. Чле-
новете на Съюза работят в тясна 
връзка с музиканти от страната и 
чужбина в посока усъвършенства-
не на техните умения и с цел из-
растване на този забележителен и 
уникален занаят. 

Обмена на мнения, нововъве-
дения, маниер на свирене е важен 
за развитието на занаята, според 
лютиерите, като изработката и 
формирането на звука трябва да 
са в унисон със съвременния вкус 
на музиканти и публика. Всеки 
музикант е добре дошъл - съюзът 
е отворен за членове музиканти и 
преподаватели с идеята, че май-
сторите и професионалистите в 
сферата на музиката са неизменно 
свързани и трябва да общуват и да 
се подкрепят.

Казанлък е известен основно 
като долината на розите, тра-
кийските царе и оръжието. Там 
обаче е (по липса на по-добра 
дума) скрита и индустрията на 
лютиерите. И то не от вчера.

Началото е поставено преди по-
вече от 100 години, когато братя 
Георгиеви създават първото ателие, 
превърнало се днес в единствена-
та фабрика за промишлено произ-
водство на струнни инструменти в 
страната - "Кремона". Самият Ди-
митър Георгиев е стажувал в един 
от центровете на лютиерството в 
Западна Европа - Маркнойкирхен. 
Днес "Кремона" продължава да про-
извежда китари, цигулки, чела и 
други струнни инструменти.

В града функционира и един-
ствената в България гимназиална 
паралелка, обучаваща бъдещи зана-
ятчии. В България с лютиерство се 
занимават около 30 души. Две трети 
от тях са в района на Казанлък. В 
съюза на лютиерите в България, ос-
нован през 2014 г. като наследник на 
регионалното сдружение в Казан-
лък, членуват майстори на цигулки, 
виоли, китари, чела, лъкове.

Това го нарежда в изключително 
елитния клуб на световните центро-
ве на лютиерския занаят - най-из-
вестният е в италианския град Кре-
мона, домът на великите Николо 
Амати и Антонио Страдивари, а 
сред другите са германският Митен-
валд и френският Мирекур.

Скрит под планината
Което прави още по-удивителен 

фактът, че това не само не се ползва 
за реклама и дори проста слава, но 
и изглежда като дълбоко пазена тай-
на. Казанлъшката лютиерска школа 
на практика не присъства никъде, 
където някой да може да открие 
информация за нея. Показателен е 
откровено обидният факт, че дори 
в секцията, посветена на града в 
официалния туристически портал 
на България bulgariatravel.org, няма 
нито ред информация за този зана-
ят и неговата над 100-годишна вече 
история в страната.

Майсторът Пламен Милчев раз-
казва, че той и колегите му по-
лучават обаждания от различни 
туроператори с интерес да включат 
лютиерството в своите програми 
в региона. "Искат да разкажем на 
туристите за занаята, да видят на 
живо изработката на инструмент", 
дава пример той.

В момента съюзът на лютиерите 
води разговори с общината за из-
граждането на лютиерски център в 
града, в който да бъдат разположени 
ателиета, които могат да се посеща-
ват от туристи. В него трябва да се 
провеждат още семинари и обуче-
ния, свързани с индустрията.

Това все още е в бъдещето. До-
тогава казанлъшкото лютиерство 
по-скоро ще остане сред скритите 
съкровища на региона.

1. Как се създава музиката
Изработката на една цигулка от-

нема между два и два и половина 

месеца. В първите 30 дни лютиерът 
изработва "архитектурата" на ин-
струмента, а около месец отнема и 
лакирането му с цели 30 "ръце" от 
изготвени от самия майстор лакове. 
Но всъщност подготовката започва 
много по-рано. Така например за-
купеният дървен материал - основ-
но явор и смърч, престоява няколко 
години, докато се превърне в подхо-
дящ за работа. Ръчната изработка на 
такъв инструмент изисква изключи-
телна концентрация и прецизност. 
"Ние се стараем до 3-4 стотни точ-
ност", разказва Петко Стойнов.

Всъщност в началото на изработ-
ката на една цигулка на практика 
майсторът не знае какво ще се по-
лучи на финала. Той може да има 
единствено очаквания към нея, ба-
зирани на предходния му опит. Вся-
ка грешка в процеса на работа може 
да струва много скъпо - само една 
неправилна операция може да дове-
де до такъв дефект, че инструментът 

да стане непродаваем и на вятъра да 
отидат месеци труд.

2. Как се учи
Няма точна формула, по която 

можеш да се превърнеш в май-
стор-лютиер. Както казва Пламен 
Милчев - най-много учи опитът. 
"Лютиерството не е нещо, което 
можеш да прочетеш. Учи единстве-
но работата. Едно с друго в занаята 
не си прилича, всичко се базира на 
опит - да си създадеш усет към ма-
териала, да знаеш как да го скулп-
тираш", разказва лютиерът, който 
е завършил най-известната школа 
по лютиерство в италианския град 
Кремона. По думите му обикнове-
но един майстор изработва 5-6-7 
цигулки годишно, но това зависи и 
от сръчността му и, разбира се, от 
пазара. Според Милчев за разлика 
от много други занаяти към люти-
ерството има интерес от младите 
хора - в казанлъшката паралелка 
по лютиерство към художествена-
та гимназия на всеки две години 
се приемат по 5-6 деца, които да се 
обучават, а много от тях впослед-
ствие продължават и в чужбина. 
Често този занаят се предава и по 
наследство. "Моят син също в мо-
мента учи в Кремона, има и други 
такива семейства", разказва още 
Милчев.

3. Как се продава
Пазарът на струнни инструменти 

ръчна изработка е елитарен и от-
кровено капризен. Най-общо този 
бизнес е разделен на две - за антич-
ни и за съвременни инструменти. 
Най-евтините детски цигулки, про-
мишлено производство, започват 
от около 200 евро за брой. Таван 
в цените обаче на практика няма. 
Световният рекорд в сектора държи 
цигулката Lady Blunt на Антонио 
Страдивари, продадена за почти 16 
млн. евро на аукцион през 2011 г. 
Обяви за различни съвременни ци-
гулки в интернет показват, че цени-
те им се движат между 6-7 и 20 хил. 
евро в зависимост от характеристи-
ките. "Годишно в България успявам 
да реализирам една цигулка", казва 

Милчев.
Основната таргет група, разби-

ра се, са музиканти. Покупките 
директно от музиканти обаче са 
по-скоро епизодични, тъй като те 
предпочитат да пробват различни 
инструменти при търговеца, за да 
намерят най-подходящия за тях.

Често продажби има и към колек-
ционери. Пламен Милчев разказ-
ва, че голяма част от търговията с 
ръчно изработени цигулки минава 
през международни търговци, кои-
то купуват инструменти от различ-
ни държави. А лютиерите участват 
по международни изложения и 
състезания, където търсят такива 
контакти.

Повечето лютиери в Казанлък 
дори не помнят в колко държави 
са продали свои инструменти, на 
практика такива има по целия свят. 
Пазарите също така се разширяват. 
Така например интерес към българ-
ските лютиери през тази година са 
проявили корейски компании. Оч-
аква се през пролетта продукцията 
им да бъде изложена в Сеул.

Името на майстор-лютиера по-
някога може да промени цената 
в пъти. "Има търговци, на които 
каквото и да им предложа, ще го 
вземат. Осланят се на моя вкус и 
стил и знаят, че няма да ги под-
веда. Има и други, които искат 
например да видят материала, 
преди да съм започнал да рабо-
тя", разказва още Милчев за отно-
шенията в бранша. По думите му 
голяма част от лютиерите работят 
по предварителна заявка, но не 
са изключения и случаите, когато 
даден инструмент се продава, след 
като купувачът го е видял и оце-
нил качествата му.

Продажбата на инструмент ръч-
на изработка изисква и издаване 
на сертификат от неговия автор. 
На по-старите инструменти по 
принцип се прави и допълнителна 
експертиза, доколкото те могат да 
бъдат част от културното наслед-
ство. Реализацията на продукци-
ята е свързана и със застраховки, 
определени начини на съхранение 
и превоз и др.

В ЦАРСТВОТО НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Възпитаници на Художестве-
ната гимназия, казанлъчанката 
Галина и заралията Мартин, за 
пореден път прославиха Града 
на розите в престижното све-
товно изложение на лютиери в 
Италия, състояло се на 27 – 29 
септември миналата година. 

Вдъхновени от изкуството, 
въвлечени в обич към музика-
та, животът събира Галина и 
Мартин и освен партньори те се 
превръщат и в колеги-лютиери. 
Своя житейски път те прекарват 
в Италия, но не спират да мечта-
ят за деня, в които ще се завър-
нат в родната си страна.

Галина е родом от Казанлък, 
а Мартин от Стара Загора. И 
двамата завършват Художестве-
ната гимназия, но животът ги 
събира едва, когато и двамата 
продължават образованието си 
в Италия.

ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ТРАДИЦИЯТА
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Информационен справочник

Малки обяви
Продава:

Купува:

Под наем:

Разни:

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.

"Индустриал плантс" ООД съобщава на засегнатото население, 
че има инвестиционно предложение : за " закупуване и 
монтиране на оборудване за транспортиране на собствена 
продукция в оранжериен комплекс за адаптиране на разсад 
екс-витро" в землището на гр. Казанлък, община Казанлък. 
Писмени становища и мнения се приемат на тел: 0887509968 и 
bg@industrial-plants.net

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

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 кух-
ня, 2тераси, 2климатика, обзаведен, 
център-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 
газифициране, завършване 03.2020г., 
Пожарната-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 
гарата-80000лв.

Къща 85кв.м., тухла, цв.pvc, ла-
минат, нови баня и кухня, теракот, 2 
спални, напълно направени, обзав. и 
оборудвани дневна свързана с кухня и 
баня, покрива е ремонтиран, 2 избени 

помещ 40 кв.м., двор 150 кв.м., II зо-
на-95000лв., договаряне

Ет.от къща, тухла, 90 кв.м., съст.се 
от антре, 2 спални, дневна и кухня с 
бокс, тераса и баня с тоалетна,  ид.част 
от двора, 2 стаи в двора 14кв.м., обза-
веден, климатик, тих център-65000лв.,  
договаряне

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

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

с.Енина, къща, н.стр.на 2 ет., 
240кв.м., pvc, вън.изол., завършена 
и обзаведена, 2 хидрофора, слън.па-
нели, гараж, навес-барбекю, отдел-
на постройка-стая за гости, битова 
стая-механа, доп.постр., лок.парно на 
пелети, климатици, къщата е разчупе-
на и с мн.помещ., няколко сан.възли с 
бани, двор 900кв.м.-240000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

Магазин 40кв.м., сан.възел, с лице 
на главната улица, бившият телевизио-
нен сервиз-300 лв

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

САЛАБАШЕВ
6100 КАЗАНЛЪК, ПЛ. “СЕВТОПОЛИС” 12А, ЕТ. 2
E-MAIL: IMOTI_SALABASHEV@ABV.BG

ТЕЛ.: 0431 6 23 28, GSM: 0898 628876
WWW.IMOTI-SALABASHEV.COM

1.0888787514 - Двустаен 65кв.м. ново строителство ”Център” 
среден етаж, след цялостен ремонт , лукс , обзаведен - 75 000лв.
2.0899178887 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк Център” 
около ”Парк Розариум” таван+мазе , гараж - 135 000лв. 
3. 0876030556 - Двустаен 68кв.м. панел кв.”Изток” среден етаж, 
изложение:юг , добро състояние - 45 000лв. 
4. 0896741102- Гарсониера 44кв.м. панел кв.”Изток” 2ет. изложе-
ние:юг , добро състояние - 35 500лв. изгодно!
5. 0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит ”Около района на Ро-
зариума” таван+мазе  за ремонт - 80 000лв. 
6.0888787514 - Тристаен 84кв.м. панел ”Около Шел” две тераси 
, добро състояние - 52 000лв.
7.0896741102 - Гарсониера 44кв.м. панел, долната част на кв.”Из-
ток” - 29 000лв.
8.0899178887 - Изцяло обзаведена и функционираща къща за 
гости в с.Горно Изворово. РЗП 230 м2, дворно място - 1дка. с 
прилецжаща постройка - 85 000 лв.
9.0876030556 - Тристаен 100кв.м. монолит кв.”Васил Левски” за 
ремонт - 60 000лв. изгодно!
10.0888787514 - Четиристаен 120кв.м. монолит ”Широк Център” 
таван+мазе - 80 000лв. 
11. 0896741102 - Тристаен 106кв.м. монолит ”Около Пазара” за 
ремонт - 82 000лв. 
12.0876030556 - Гарсониера 44кв.м. панел ”Изток” средна част , 
ПВЦ дограма - 39 000лв. 
13. 0899178887 - Двустаен 68кв.м. монолит кв.”Васил Левски” 
след ремонт - 62 500лв. 
14.0888787514 - Тристаен 110кв.м. монолит + гаража , обзаведен 
- 120 000лв. 
15. 0876030556 - Къща в село Енина 500кв.м. дворно място , сме-
сено строителство , централна част - 50 000лв. 
16.0896741102 - Къща в село Дунавци - дворно място - 650кв.м. 
, 3 етажа - 40 000лв. 
17.0888787514 - Двустаен 68кв.м. монолит ”Център” след ре-
монт + обзавеждане - 73 000лв. 
18.0899178887 - Етаж от къща в гр.Казанлък 100кв.м. тухла  
”Под Гарата” - 60 000лв. 
19.0876030556 - Двустаен 70кв.м. монолит ”Запад” - 55 000лв. 

ТОП ОФЕРТИ:

ОФЕРТИ:
ИЗТОК

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

ЗАПАД

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

ЦЕНТЪР 

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

2 стаи + к. НС, след ремонт, - 85 000лв. 
обзаведен
З ст+б, мон., в района на Розариума - 
64 000лв.
2 стаи + к., НС, - 65 000лв.
3 стаи + к., ет.4 - 52 000лв. монолит
4 стаи, /мототехника/, ет. среден - 70 
000лв.
3 ст+к, пазара, 90кв.м., изток-запад - 70 
000лв.
4 стаи + бокс, баня и тоалетна, 2 тера-
си, пълно обзавеждане, до полицията 
- 92 000

КЪЩИ

Къща в Казанлък, до Хидравлика, двор 
400кв.м. - 125 000лв.
Къща в Енина, 2 ет. мон. двор 600кв.м. 
- 68 000лв.
Къща в Крън, двор 900кв.м. - 40 000лв.
Къща в Дунавци, 1.400кв.м. - 45 000лв.
Къща в X. Димитрово - 50 000лв. 

ПОД НАЕМ

Гарсониера с/у общината - 250 лв./м.

3 ст.+к. на всеки етаж с двор - 400 
кв. м - 83 0002 ст. Абаята, с две 
тераси, тухла - 55 000 лв., след 
ремонт
2 ст. Абаята, ет.8 - 52 000, тухла
3 ст. + бокс - Абаята, ет.5 - 
53000лв. - тухла - 86 кв. м.
Къща в Енина с нов покрив - 52 
000 лв. двор - 600 кв. м.
Къща на 3 ет. - с. Д. Изворово - 50 
000 лв.
2-ст. след ремонт - 45 000 лв. 
панел Изток
Н.стр. под полицията, ет.3,с пъл-
но обзавеждане - 75 000 лв.
3 ст.+ к. Н.С. пазара 83000 лв.
Н.стр. 128 кв.м. състои се от две 
спални, хол, луксозен с обза-веж-
дане и гараж - по договаряне
2-стаен, монолит - 55000 лв.
Къща в гр. Казанлък, ”Розари-
ум” - 400 кв.м. на плоча - по 
договаряне
2-стаен (изток) - 35000 лв. долу 
м-н Изток
3-ст. под полицията, ет.2 - тухла - 
70 000 лв.

2 ст.+к - тухла след ремонт, 
център, цена 76 000
2 ст.+к, панел в кв. Изток, долна 
част, 32 000
2 ст.+к НС изцяло южен, вътре-
шен - 69 000
2 ст +к, тухла, запад, обзаведен 
- 168 000
3 ст+к, тухла, запад, след ремонт 
- 68 000
2 ст+к, център, юг, ПВЦ дограма 
- 58 000
Боксониера в добро състояние, 
южна - 30 000
2 ст+к, панел, Т. Юлиев - 51 000
2 ст+к, тухла, широк център, 
ПВЦ, вътрешен - 72 000
2 ст+к, след ремонт, панел, кв. 
Изток, - 45 000
3 ст+к, панел в кв. Изток, среден 
етаж, 50 000
лозе в местността "Старите 
лозя" 800 кв. м, 10 500 
КЪЩА в с. Копринка - двор 800 
кв.м, централна част, 35 000, 
възможен компромис
КЪЩА - гр. Шипка, на 2 етажа - 

ОЛИМПИЯ
Казанлък, ул. ”Ген. Скобелев” 3; /срещу клуба на СДС/
тел.: 0431/8 51 00;  GSM: 0898 565 808; imoti_olimpiq@abv.bg
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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:

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

ДЕМОНТАЖ И ПРЕМАХВАНЕ 
НА МЕТАЛНИ ГАРАЖИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 
ГР. КАЗАНЛЪК

тел. за заявка 0895910388

Фирма 
"СТИЛ - МС" 

гр. Трявна

Фирма 
„ХИТ – МЕТАЛ” ООД 

гр. Казанлък
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ТРИ МЕСЕЦА ТРОЯНСКА КЕРАМИКА 
ЩЕ ДРЪНКА В МУЗЕЯ НА РОЗАТА

В Музея на розата на 27 февру-
ари от 17:30 часа беше открита 
изложба на Музея на народните 
художествени занаяти в Троян, 
която ще остане почти три месе-
ца в Казанлък.

Д-р Момчил Маринов, директор 
на ИМ „Искра“ поясни, че в излож-
бата ще бъде показана троянска ке-
рамика, а през месец май към нея 
ще бъде включена и демонстрация 
на този занаят от майстор. Мари-
нов подчерта, че през последните 
години е установена практика за 
по-дълго гостуване в обектите на 
Историческия музей на външни екс-
позиции: „Гостуват ни оригинали от 
най-известните музеи у нас.“

В момента в Мултимедийната 
зала на ИМ „Искра“ гостува излож-
бата „Късно средновековни съкро-
вища“ на Националния археологи-
чески институт с музей към БАН. Тя 
ще остане в Казанлък до края на ме-
сец март. Тя демонстрира прочутата 
традиция на Трявна в иконописта и 
дърворезбата. А също и един спе-
цифичен занаят, който тревненци 
развиват в пределитена Османската 
империя в навечерието на Освобож-
дението – казаслък*.

*Казаслък – Казаслъкът бил декоративен текстилен занаят, широко прак-
тикуван почти само в Трявна. Началото му може да се търси в края на XVII 
век, като се предполага, че е пренесен тук от Димо Кроснюв (р. 1650 – ?) от 
Одрин, родоначалник на фамилията на прочутия тревненски летописец поп 
Йовчо. Името произхожда от турската дума „казас” и означава „обработвач 
на сурова коприна”. Казасите изработвали от памучна, вълнена и копринена 
прежда плетени украси и шнурове – конски юзди и седла, колани и акселбанти 
за офицерски и стражарски униформи, гайтани за мъжки дрехи, женски ко-
лани, пискюли за фесове, подвръзки, кордони за револвери и часовници и други.

ПОСЛАНИЕ ЗА     МАРТ
-МИ Известни личности извън 

казанлъшкия периметър са Та-
ньо Гъдев, който става и кмет 
на едно от селата след Осво-
бождението. Гюдюлев е една 
известна в Казанлък фамилия, 
която е с произход от Крън, 
Мирчо Попов – баща на Кон-
стантин Попопв и т.н.

Повечето от тях се занимават с 
основни за онова време занаяти, 
има и представители на инте-
лигенцията, т.е. ако използваме 
схематично определението сред-
на класа, голяма част от казан-
лъшките опълченци са нейни 
представители.

Най-голям брой опълченци в 
хода на Освободителната война 
дават габровци, следвани от гра-
дове като Панайгюрище, Казан-
лък, Калофер, Стара Загора, Тър-
ново, София.

Дискусионен остава въпросът 
с броя на опълченците във всич-
ките 12 опълченски дружини. В 
предходни години този брой бе 8 
хиляди, в последните години той  
е 10, дори 12 хиляди опълченци. 
Това е важно и с оглед последстви-
ята след Освободителната война.

Казанлък става един от голе-
мите гарнизонни центрове след 
Освобождението, един от първите 
центрове на българската земска 
войска, която е новосъздадена 
след Освобождението 1879 година. 
Благодарение на факта, че една 
или две от опълченските дружини, 
увековечили името си и в сраже-
нията на Шипка се дислоцира в 
Казанлък няколко седмици след 

приключване на военните действия,
Казанлък става един от първосте-

пенните гарнизонни центрове на 
новото българско княжество. Една 
традиция, която всички ние усеща-
ме, но не знаем нейния произход.

Всеки, който посещава Памет-
ника на свободата в легендарния 
Шипченски проход, насочва взор 
към трите паметни селища , увеко-
вечени на три от неговите страни – 
Стара Загора, Шипка и Шейново. Те 
маркират символично, а и напълно 
реално бойното кръщение на Оп-
ълчението, неговата най-голяма и 
важна победа в хода на войната при 
Шипка, и една заключителна прелю-
дия също не по-малко кървава, дра-
матична и решаваща от тактическо 
естество – последното сражение при 
Шейново, което не само обезпеча-
ва окончателното освобождение на 
Казанлък, но и гарантира тила на 
руската армия при настъплението и 
на юг към Одрин и Константинопол.

Голяма част от опълченците, 
които са вързани по един или друг 
начин с Казанлък и района, опро-
вергават печално известната тра-
диция, свързана с това, че голяма 
част от опълчението трудно живеят 
след освобождението. Голяма част 
от опълченците в нашия район имат 
успехи в различни професионални 
поприща, а и много от тях помагат 
по различен начин за набиране на 
средства за изграждането на Памет-
ника на свободата в легендарния 
Шипченски проход.

През последните години в много 
от населените места на Казанлъшко 
се реализират сериозни инициативи 
свързани с изграждане на опълчен-
ски паметници, които кореспонди-
рат с паметта на поколенията.
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Младежки Общински Съвет - 

Казанлък почита Денят на Же-
ната 8-ми март, като дни преди 
празника засне трогателна фо-
тосесия с мили послания към 
всички жени.

На фотографиите могат да се рад-
ват всички жители на града ни през 
дните на 7 и 8 март на витрината на 
Инфоцентър (ул. Искра 4). 

Младежите искат да предизвикат 
усмивки и да вдъхновят всички към 
израз на любов и признателност . 
Те искат да покажат колко важна 
е Жената и Майката за всеки един 
човек и колко красиво е да кажеш: 
"Обичам те! Благодаря ти! Честит 
празник!"

8 март е само повод за изразяване 
на любов и уважение, което трябва 
да се демонстрира всеки ден към хо-
рата, които са важни за нас. Призо-
ваваме ви да показвате любовта си 
винаги! 

Бъдете красиви и силни! 
Честит празник!

За извършените престъпления 
презъ фашистките режими ще отго-
варятъ лицата:

О.З. подполковникъ Аспарухъ 
Ивановъ Петрановъ - председателъ 
на дружеството на запасните офи-
цери въ гр. Казанлъкъ, членъ на вис-
шия управителенъ съветъ на запас-
ното воинство въ България

Самото обстоятелство, че същия 
е билъ членъ на висшата управа на 
съюза на запасните офицери и пред-
седателъ на околийското дружество 
- една ултрафашистка организация, 
безъ която нищо тъмно и реакцион-
но не е извършено въ нашата стра-
на, може да се заключи кому той е 
служилъ. 

Иванъ Димитровъ Николовъ - 
бившъ учитель отъ с. Борисово Ка-
занлъшко, за гдето доброволно е 
сътрудничиль на политическата по-
лиция в гр. Казанлъкъ като е давалъ 
сведения за лицата съ леви убежде-
ния отъ кооперацията.

Григовъ Пенчовъ Сарафо-
въ - бившъ учитель педагогъ 

На 2. март по-
томци на жертвите 
на т. нар. „народен 
съд“ и демократи 
се поклониха пред 
паметника на 22-
ата осъдени на 
смърт в Казанлък 
на старите градски 
гробища.

По-късно в биб-
лиотека „Искра“ 
се проведе Кръгла 
маса, посветена на 
паметта на всички 
жертви на българ-
ския комунизъм.

За какво са съде-
ни 94 обвиняеми, 
четем във в. ИС-
КРА от 1945 г. 

председателъ на "Отецъ Паисий" 
- за гдето въ повече отъ 15 години 
до 9 септемрий 1944 г. е насаждаль 
шовинистически духъ съ слово и 
писания и е величалъ великобъл-
гарския шовинизъмъ, а също така 
и "революционната идеология на 
Германия и Италия". Писаль е и 
статии въ в-къ "Искра", органъ на 
народното читалище Казанлъкъ 
отъ 30 ноемврий 1941 год. до ок-
томврий 1943 год.

Всичкистатий са съ профашист-
ки духъ.

Петко Поповъ отъ оптическа-
та секция при Д.В.Ф.,къде е ма-
нифестиралъ своята фашистка 
принадлежностъ. Словоухотливъ 
писачъ, страдащъ отъ манията да 
знае всичко, между другите про-
фашистки статии въ в-къ "Искра".

Въ първата статия той величае 
натрапеното отъ германците сръб-
ско правителство, ругае сръбските 
партизани, които споредъ него 
убивали, малтретирали сръбския 
народъ и палели домовете му. 

ПОЧИТ КЪМ ЖЕРТВИТЕ
НА НАРОДНИЯ СЪД

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

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ

ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

ÑÌÅ ÁËÈÇÎ ÄÎ ÂÀÑ
È ÏÐÅÄÀÂÀÌÅ

ÂÀØÈÒÅ ÏÎÑËÀÍÈß!

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

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

www.damascena.net

Казанлъшка Шарения

които превзеха Изкуството
ЗанаятИКазанлъшките

ГОДИНИ
ЛЮТИЕРСТВО В БЪЛГАРИЯ

102 Не всичко е

Рози, Траки и 

Калашници

ЯХНАДЖИЙСТВОТО - ЕДИН 
ИЗЧЕЗНАЛ, НО СПЕЦИФИЧЕН 
ЗА КАЗАНЛЪШКО ПОМИНЪК

Към стр. 5,6,7 и 8

Към стр. 8

Към стр. 5

ТОЗИ ПЪТ ДЕЦАТА ИЗНЕНАДАХА 
И НАКИЧИХА БАБА МАРТА

АМИ, ТОВА Е 
ПОКЛАДНИ: ДА 
ТЕ ОЧЕРНЯТ, ТАМ 
КЪДЕТО ВСИЧКИ 
СА ОМАЗАНИ, 
АМА, ЗА ЗДРАВЕ 
И ЗА БЕРЕКЕТ

Успешно приключиха 
работилниците в твор-
ческото ателие „Пъстри 
мартеници”, което се про-
веде в Детско - юношеския 
отдел на Общинска биб-
лиотека „Искра”, а децата 
участващи в нея, зарадва-
ха домуващите в домовете 
за стари хора- ДСХ №1 и 
ДСХ №3, заедно с фолклор-
на формация "Гъдулица" 
към НЧ "Възродена Искра 
- 2000".

За поредна година децата 
от детските градини, учили-
щата, народните читалища 
и школите по изобразителни 
и приложни изкуства от Ка-
занлък и общината положиха 
много старание и творчески 
усет при изработването на 

мартеници в импровизира-
ната работилница. В хода на 
творческия процес децата 
се запознаха с различни тех-
ники за изработване на мар-
тенички, както и легенди за 
възникването на тази искон-
но българска традиция.

С всяка изминала година 
расте броя на участниците, 
като общия им брой в това 
ателие  надхвърля 500.  Сред 
тях са децата от: НЧ „П. Мана-
лов – 1932”, с. Д. Изворово, с 
които стартира работилница-
та, НЧ „Цв. Радойнов – 1885” 
, гр. Крън, НЧ „Х. Димитър 
– 1927” , с. Кънчево, НЧ „Хр. 
Ботев – 1897” , с. Розово, НЧ 
„Светлина – 1904”, с. Дуна-
вци, ОУ „Мати Болгария”, ДГ 
„Буратино, ДГ „Слънчице”, ДГ 
„Здравец”, ДГ „Мечо Пух” , ДГ 

„Роза”, „Работилница за меч-
ти”. За пръв път в изработва-
нето на мартеници се вклю-
чиха нашите нови приятели 
от ОУ „Антон Страшимиров” 
и ДГ „Здравец” , филиал с. 
Енина.

В самото навечерието на 
този празник, на 28 февру-
ари, петък служители на ОБ 
„Искра” поднесоха  първо-
мартенски поздрав към дому-
ващите в домовете за стари 
хора- ДСХ №1 и ДСХ №3, за-
едно с фолклорна формация 
“Гъдулица” към НЧ “Възроде-
на Искра – 2000”.

Общинска библиотека „Ис-
кра”  благодари на всички 
свои партньори , които ни 
подкрепиха при реализира-
нето на поредната ни благо-
родна кауза.

Жарковци направи-
ха 26-ти поред Ритуал 
"Сирни Заговезни" пред 
Етнографски комплекс 
"Кулата".

Много граждани и гости 
на града се хванаха на кръш-
ни български хора, поискаха 
си прошка и прескочиха 
огъня за здраве. Празникът 
се реализира и със съдей-
ствието на Община Казан-
лък и Исторически музей 
“Искра”.

На Сирни Заговезни се 
припомнят Христовите 
думи: “Ако не простите на 
човеците съгрешенията им, 
и вашият небесен Отец няма 
да прости съгрешенията ви”. 
Затова традицията изисква 
всеки да поиска прошка от 
хората около себе си – близ-
ки и познати – за огорчени-
ята и обидите, които волно 
или неволно им е причи-
нил, както и сам да потърси 
в себе си сили да прости на 
тези, които са го наранили.

На Сирни Заговезни 
искаме и даваме на 

прошка.
В Неделя Сиропустна 

в храмовете в страната 
християните се събират за 
вечерна служба, след коя-
то взаимно се опрощават, 
като всички – духовници и 
миряни – си искат един от 
друг прошка и взаимно си 
прощават всичко сторено с 
дума, дело или мисъл. Спо-
ред народните традиции 
вечерта на празника при 
родителите се събират се-
мействата и техните синове, 
дъщери, внуци, за да загове-
ят с млечни храни.

На Сирни Заговезни 
прошка си вземат по-млади 
от по-стари, деца от родите-
ли, младоженци от кумове 
– целуват ръка и изричат: 
“Прощавай, мамо, тате..” – 
“Господ да прощава, прос-
тен да си!”, е задължителни-
ят отговор.

Прието е да се извърш-
ва и обичаят хамкане: на 
червен конец се завързва 
и се спуска от тавана парче 
бяла халва или варено яйце. 
Най-възрастният мъж за-
върта конеца в кръг и всеки 
член от семейството, главно 
децата, се опитва да хване 
халвата или яйцето с уста. 
Който успее, ще бъде жив и 
здрав през цялата година.

Организатори на събитие-
то са НЧ “Жар 2002” със съ-
действието на Община Ка-
занлък и Исторически музей 
“Искра”.

И УВЕНЧАХА МЛАДИТЕ ПАТРИОТИ С ЛАВРОВИ ВЕНЦИ

Официалното награжда-
ване на победителите от на-
ционалния конкурс за есе 
или стихотворение "Венчайте 
България с лаврови венци", 
организиран от Община Ка-
занлък, се състоя в залата на 
Културно-информационния 
център на ул.“Искра“№4.

В навечерието на нацио-
налния празник на Република 
България Община Казанлък 
събра млади таланти от всич-
ки краища на страната, които 
съхраняват с детски разказ 
героичното минало на своите 
предци.

„Благодаря Ви, че идеята 
на Кмета Галина Стоянова е 
срещнала Вашето желание!“, 
каза на момичетата и момче-
тата заместник-кметът Дани-
ела Коева и поздрави всички 
за дръзновението да участват. 
„Конкурсът е още един начин 
да почетем и съхраним исто-
рията си и да се преклоним 
пред подвига на борците за 
свобода.“, отбеляза в привет-
ствието си заместник-кме-
тът Лилия Цонкова и пожела 
много успехи на младите 
таланти.

„Щастлива съм, че виждам 
блясък в очите на нашите 
млади творци и на всички 
Вас, които ги подкрепяте!“,. 
„България има изключително 
талантливи деца, които пре-
несоха мен и останалите чле-
нове на журито там горе, на 
върха.“, сподели пред публи-
ката Диана Хаджиатанасова, 

учител по български език и 
литература и член на журито. 
„Усетихме тяхната искреност, 
техния поклон и тяхната все-
отдайност в това да поискат 
да продължат българското 
дело по свой, нов начин. Те 
винаги са носили и ще носят 
в сърцето си България!“, об-
общи Хаджиатанасова.

В литературната надпрева-
ра под патронажа на Кмета 
Галина Стоянова 148 моми-
чета и момчета от цялата 
страна представиха 167 есета 
и стихотворения, посветени 
на славната история за Ос-
вобождението на България, 
а измежду всички тях ком-
петентно жури отличи 18-те 
най-добри млади писатели и 
поети в три възрастови групи, 
други трима бяха поощрени с 
грамота.

Отличия в първа 
възрастова група – 1 – 4 
клас баха връчени на:
Раздел „Написване на 

стихотворение“:
Трето място – Христиан Ца-

нев, гр. Пловдив,
Второ място – Фая Вескова 

Гератлиева, гр. Крън,
Първо място –  Стела Красе-

нова Стилиянова.
В Раздел „Написване на 

есе“ наградени бяха:
Трето място – Валенти-

на Красимирова Бонева, гр. 
Казанлък,

Второ място – Христи-
ян Николаев Величков, гр. 
Габрово,

Първо място – Фая Вескова 
Гератлиева, гр. Крън.

Във втора възрастова 
група – 5 – 8 клас

Раздел „Написване на 
стихотворение“:

На трето място е класи-
рана творбата на Мариана 
Биволева, с. Крайници, обл. 
Кюстендил,

Второ място печели Йоана 
Симеонова от гр. Тетевен,

Първо място – Касандра 
Недялкова, гр. Дряново.

Раздел „Написване на 
есе“:

Трето място – Борислав 
Джолев, гр. Разлог,

Второ място – Габриела Ми-
ролюбова, гр. Ловеч,

Първо място – Георги Капе-
лов, гр. Ловеч.

В третата възрастова 
група – 9 – 12 клас 

победители са:
Раздел „Написване на 

стихотворение“:
Трето място – Ива Дикова, 

гр. Бургас,
Второ място – Ивет Йотова, 

гр. Ботевград,
Първо място – Кирил Ди-

мов, гр.Казанлък.
В Раздел „Написване на 

есе“:
Трето място – Даниела Ти-

совска, гр. Пловдив,
Второ място – Преслав 

Тонев, гр. Ямбол,
Първо място – Стефани До-

лапчиева, гр. Сливен.
Журито оцени високо та-

ланта на още три деца: Вик-
тория Недялкова от гр. Дря-
ново, Йоана Георгиева от гр. 
Дупница и Тея Бонева от село 
Енина.

Младите дарования на 
България бяха поздравени с 
литературна композиция от 
възпитаниците на Профили-
рана природо-математическа 
гимназия „Никола Обреш-
ков“, гр. Казанлък Ивелина, 
Ивайло и Мартин и Габриела 
Жекова от школа “Орфей” 
към НЧ “Възродена Искра” гр. 
Казанлък, с ръководител Ма-
рияна Мъгева.

С награждаването на от-
личените в Националния 
конкурс Община Казанлък 
поставя начало на чествания-
та, посветени на Национал-
ния празник на Република 
България – 3 март и 142 го-
дини от Освобождението на 
България!

МАЛКИЯТ ГАЙДАРОВ ИЗВОЮВА 
ПЪРВАТА СИ МЕЖДУНАРОДНА
НАГРАДА

На 22. Международен 
флейтов конкурс "Тахир 
Куленович" - гр. Валево, 
Сърбия, Димитър Гайда-
ров спечели втора награ-
да с 91,50 точки в разред " 
Основни училища" , пети 
курс .

Със заслужена радост и гор-
дост родителите му Славяна и 
Димитър Гайдарови сподели 
в профила си във Фейсбук:

„ Безкрайни благодарности 
на световно известния флей-
тист и педагог проф. Георги 
Спасов, на който нашият син 
има привилегията да бъде 
ученик!

Благодарности и на неверо-
ятната Татяна Божко – аком-
панимент на пиано, без която 
нищо няма да е същото!

Честито и на останалите 
ученици на проф. Спасов, 
които участват в конкур-
са: Гергана Петрова – първа 

награда с 96 точки, кате-
гория “Академии” – 1 курс; 
София – Никол Велинова 
– първа награда, 95,6 точки 
– Средни училища, 1 курс; 
Христина Ставрева – втора 
награда с 93 точки, Средни 
училища, трети курс; Дуо 
Софи и Хриси – първа награ-
да в категория “Ансамбли – 
средни училища” и Лауреати 
на конкурса с 97,8 точки.”


