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Отново ни връчиха Приз

Кметът на Община Ка-
занлък – Галина Стоянова 
сформира общински кризи-
сен щаб след заседанието 
на Министерски съвет и 
заповедта на министъра на 
здравеопазването.

Мерките, които се набеля-
заха са превантивни, няма 
основание за паника и при-
теснения! Трябва да бъдат 
спазени препоръките на На-
ционалния оперативен щаб 
и съветите на лекарите, за 
да се избегне опасността от 

Забранява се провеждане-
то на масови мероприятия с 
участието на деца.

Уведомени са управителите 
на големите търговски вери-
ги магазини в града – да из-
вършват няколко пъти на ден 
дезинфекция на клиентските 
пространства.

Автогарата ще бъде еже-
дневно дезинфектирана. 
Автобусите на градския 
транспорт ще бъдат дезин-
фектирани всяка вечер.

Остава засиленият филтър 
и дезинфекция в детските 

градини и ясли на територия-
та на общината.

Задължителните мерки за 
превенция ще бъдат отпеча-
тани и разлепени на всички 
обществени сгради за инфор-
мираност на гражданите.

Няма място за паника, 
държавата е предприела 
всички необходими мерки за 
справяне с кризисната ситу-
ация. Това прави и Община 
Казанлък.

Текста на заповедта на 
Кмета може да прочетете 
на стр 2

КАТЕГОРИЧНИ МЕРКИ 
СРЕЩУ COVID-19

заболяването.
Общинският щаб ще ко-

ординира серия от мерки за 
превенция на заболяването 
от COVID-19. Публикувани са 
на сайта на Община Казан-
лък чрез Заповед №331 от 
09.03.2020 г. на Кмета на Об-
щина Казанлък.

Планираните културни 
мероприятия на територия-
та на общината се отлагат, 
включително се отменят Чу-
домирови празници. Плани-
раните спортни събития ще 
се провеждат без публика. 

И КАКВО ОТ ТОВА!
Всичко за поверието четете на стр. 4

Петък
13. е!

В Шестото издание 
на Балканските оскари 
"Balkan Business Awards 
2020" Община Казанлък 
спечели приза в категория 
"Голяма Община" с принос 
в развитието на бизнеса в 
региона.

В Зала “София” на хотел 
“Маринела” се срещнаха 
най-успешните в бизнеса на 
Балканите за Шестото изда-
ние на Балканските оскари 
“Balkan Business Awards 2020”.

Посланици, депутати и 
министри връчиха 24 – ка-
ратови златни класове на 
призьорите.

Община Казанлък спечели 
приза в категория “Голяма 
Община” с принос в разви-
тието на бизнеса в региона. 
От името на Община Казан-
лък наградата получи на-
родният представител Борис 

Кърчев, който официално я 
връчи в ръцете на Управите-
ля на Индустриална зона г-н 
Станислав Колев.

Светослав Колев благода-
ри на Община Казанлък за 
възможностите, които пре-
доставя за развитието на 
бизнеса чрез създаването на 
Технически колеж в Казан-
лък, чрез изграждането на 
добра инфраструктура като 
условие за развитието на 
бизнеса, чрез приноса, който 
имат големите предприя-
тия, като “Арсенал” АД, “М+С 
Хидравлик”, “Кремона Бъл-
гария”, “Софарма АД”, “Ка-
прони АД” и много други на 
територията на общината”.

Г-н Светослав Колев заяви 
своето желание за пости-
гане целите на новосъзда-
дената Индустриална зона, 
а именно- привличане на 
инвеститори.

С БАЛКАНСКИ БИЗНЕС ОСКАР 
ОТЛИЧИХА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Дарена колекция

Колекцията е събирана 
от д-р Димитър Минков 
от Троян. Съдържа дараци 
за вълна и коноп, корита, 
чекръци, ракли, инстру-
менти за обработка на 
дърво. През есента колек-
цията ще бъде представе-
на в изложба.

Д-р Димитър Минков е 
лекар по образование и про-
фесия. Професионалните му 
интереси са в областта на ми-
нимално инвазивната хирур-
гия, остеопорозата, биомеха-
никата, 3Д биопринтирането 
и органните чипове.

През 2007 година е приет 
за член в Съюз на българ-
ските художници, в секция 
„Живопис“. Творческите 
му търсения са в областта 

на асемблажа, колажа, 
скрап-скулптурата смесена-
та техника и фотографията.

Първоначално започва 
да използва етнографски 
предмети в асемблажите, 
които прави. Последно ет-
нографски обекти използва 
в  цикъла „Хора и ангели“, 
който е представен в гале-
рия „Париж“ – София през 
2010 година.

Романите на Арчибалд 
Кронин „Приключения в 
два свята“ и „Цитаделата“ 
изиграват важна роля при 
избора му на професия и на 
професионалния му път.

Неслучайно неговата ко-
лекция продължава своите 
„приключения в два свята“ 
– в Предбалкана и Казанлък.

ДАРАЦИ И ЧАКРЪЦИ ЩЕ ДОПЪЛНЯТ
ФОНДА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ

„ЖЕНСКОТО НАЧАЛО”

КРАСОТА И ЛЮБОВ

Изложба на жени - творци

Към стр. 3

ЧУДОМИРОВИТЕ 
ПРАЗНИЦИ СЕ ОТЛАГАТ
Към стр. 3

Изгревът на Талантите

ГЛАСОВИТАТА 
ЕЛЕНА НИ 

ПРОСЛАВИ
В ЛОНДОН

Елена Николаева от Школата 
по поп пеене „Орфей“ спечели 

2-ро място и статуетка сребърна 
звезда на VII Международен 

конкурс „Звездите на Албион“, 
който се проведе в Лондон в 

началото на м. март.

Към стр. 3

Роди се 

Звезда!
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В Десетката

Поради епидемичната обстановка

Учебни стрелби на “Тюлбето“ през март

Седмицата

Посетителите на музея 
се умоляват да се отна-
сят с разбиране и отго-
ворност към въведените 
ограничителни мерки.

Във връзка с усложнената 
епидемиологична обстанов-
ка и съгласно разпоредбите 
на компетентните власти, 
екипът на Националния 
парк музей “Шипка Бузлу-
джа” информира, че считано 
от днес, 10.03.2020 г., до вто-
ро нареждане, в НПМ „Шип-
ка-Бузлуджа“ и на цялата 
територия на музея да бъдат 
преустановени:

– откриването на изложби;
– представянето на книги 

и филми;
– изнасянето на екскур-

зоводски беседи за групови 
посещения;

– в Паметника на свобода-
та няма да бъдат допускани 
едновременно повече от 50 
души.

– прожекциите на филми 

От стр. 1

В Професионалната 
гимназия по транспорт 
и транспортен менидж-
мънт се проведе училищ-
ният кръг от Национално-
то състезание "Най-добър 
млад автомонтьор и во-
дач на МПС".

Състезанието се проведе 
на три етапа: решаване на 
теоретичен тест по безо-
пасност на движението по 
пътищата, решаване на тео-
ретичен тест по устройство, 
обслужване, ремонт на МПС, 
като за първи път този тест 
бе решаван в електронен 
формат в специална система.

Вторият етап бе майстор-
ско управление на МПС по 
зададено трасе. Послед-
ният етап се състоеше в 

Стартът бе поставен от 
ученици и преподава-
тели от специалността 
„Компютърна техника и 
технологии“.

Ученици – представите-
ли на всички специалности 
изучавани в Професионална 
гимназия „Иван Хаджиенов“ 
демонстрираха знания и 
умения в рамките на иници-
ативата „Месец на професи-
ите“. Стартът бе поставен от 
ученици и преподаватели от 
специалността „Компютърна 
техника и технологии“.

В рамките на инициатива-
та бе направена демонстра-
ция на бинарен урок по Ан-
глийски език и Компютърни 
мрежи. Специфичната про-
фесионална подготовка на 
учениците бе демонстрирана 
чрез беседа върху видеофил-
ми на английски език и съз-
даване на работни чертежи 
в професионалната област. 
Еди н а десетокл а сниц ите 
имаха възможността да пре-
минат през своеобразно със-
тезание и да превърнат един 
обикновен час в приключе-
ние и на практика показаха 

С РАЗНООБРАЗНИ ДЕМОНСТРАЦИИ ХАДЖИЕНОВЦИ
ОТБЕЛЯЗВАТ „МЕСЕЦ НА ПРОФЕСИИТЕ“

приложението на получените 
академични знания.

Възпитаници на Гимназия-
та от 10 и 12 клас в специал-
ността „Компютърна техни-
ка и технологии“ в работни 
ателиета показаха различни 
умения от професията – де-
монстрираха асемблиране 
на компютърна система, из-
работка на мрежови кабели, 
практически умения по ана-
логова схемотехника .

В кабинета по практиче-
ска подготовка в областта 
на електрониката бе прове-
дено училищно състезание 

“Приложна електроника“ 
между ученици от 9 и 10 клас 
– разпознаване и разчитане 
на електронни елементи – 
резистори, кондензатори и 
диоди, прилагане на основ-
ните закони от електротех-
никата, монтаж и демонтаж 
на електронни елементи 
върху универсална платка, 
разчитане на електронна 
схема.

Следващите изяви в рам-
ките на инициативата „Ме-
сец на професиите“ са на 
учениците от специалност 
Мехатроника.

НАЙ-ДОБРИТЕ ОТ 
ГИМНАЗИЯТА ПО ТРАНСПОРТ 
СЕ ГОТВЯТ ЗА НАЦИОНАЛН0ТО

изпълнение на практически 
задания за автомонтьор на 
конкретни работни места.

В надпреварата участваха 4 
отбора от 11 и 12 клас от спе-
циалностите „Автомобилна 
мехатроника“ и „Електрооб-
завеждане на транспортна 
техника“.

Най-добре представилите 
се състезатели сформираха 
училищния отбор, който ще 
представи гимназията в Ре-
гионалния  кръг на Национал-
ното състезание „Най-добър 
млад автомонтьор и водач на 
МПС” в град Бургас.

Там отборът на ПГ по транс-
порт и транспортен менидж-
мънт в Казанлък ще мери сили 
с отбори от Бургас, Сливен, Га-
брово, Стара Загора, Градница 
и Ямбол.

Община Казанлък осъ-
ди на първа инстанция 
строителната фирма, от-
говорна за рухналия стро-
еж на новата сграда на 
Националния център по 
природо-математически 
науки към ПМГ „Никола 
Обрешков”.

Общината спече-
ли делото и срещу двете 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОСЪДИ 
ФИРМАТА, ОТГОВОРНА ЗА 
СТРОЕЖА НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА

застрахователни дружества 
във връзка с изплащането 
на обезщетение.

Съгласно решението на 
Софийски градски съд фир-
мите следва да заплатят на 
Общината сумата от 357 
074,34 лв., като така я обез-
щетяват за претърпени иму-
ществени вреди, в следствие 
рухването на сградата.

Инцидентът се случи 

през юни 
2015 г., като 
още тогава 
Община Ка-
занлък пред-
прие всички 
необходими действия, както 
по обезопасяване на райо-
на и съседната сграда, така 
също и по установяване на 
причините и отговорността 
за създалата се ситуация.

Решението на Софийски 
градски съд подлежи на 
обжалване пред Софийски 
апелативен съд в двуседми-
чен срок от връчването му 
на страните.

На 6-ти и 7-ми март / 
петък и събота / в град Со-
фия се проведе Държавно-
то първенство за стрелба 
с пневматично оръжие 
за момичета и момчета, 
в което участва и клуб 
"Севтополис".

Клуб “Севтополис ” се пред-
стави със шест състезатели в 
три от 4 възможни дисципли-
ни. Всички състезатели тре-
нират едва от есента, но въ-
преки това се справиха много 

добре.
Отборът на момчета, стре-

ляли с пушка, спечели 2-ро 
място. Независимо, че пове-
чето от нашите състезатели 
бяха най-малките в цялото 
състезание, техните резул-
тати дават надежда, че в 
следващите години  могат да 
бъдат бъдещите шампиони.

Сега около два месеца 
всички състезатели ще се 
подготвят за участие Дър-
жавното първенство с мало-
калибрено оръжие.

МАЛКИТЕ НИ СТРЕЛЦИ СЕ 
КАЧИХА НА СТЪЛБИЦАТА

за туристи в Мултимедий-
ната зала на музея на връх 
Шипка;

– образователните про-
грами и инициативи-
те с участието на деца и 
ученици;

– участието в семинари и 
конференции;

– честванията и други съ-
бития, свързани с дейност-
та на музея.

Посетителите на музея 
се умоляват да се отнасят 
с разбиране и отговорност 
към въведените ограничи-
телни мерки.

Писмото на зам.-минис-
търа на културата Амелия 
Гешева и Заповедта на 
директора на НПМ „Шип-
ка-Бузлуджа“ са публикува-
ни на сайта на музея.

ОГРАНИЧАВАТ СЕ 
ПОСЕЩЕНИЯТА
НА ПАМЕТНИКА 
ШИПКА

От Щаба на Военно фор-
мирование 22180 – град 
Казанлък напомнят, че 
ограниченията за движе-
нието в района се отнасят 
за хора, животни и маши-
ни, а на нарушителите ще 
бъде търсена съдебна от-
говорност на основание 
чл.389, ал.1 от Наказател-
ния кодекс.

Учебните стрелби на Уче-
бен център „Тюлбето“ през 
месец март, т.г., започнаха 
от 5 март.

От Щаба на Военно фор-
мирование 22180 – град 
Казанлък информират, че 
военните тренировки през 

месеца ще се провеждат 
от 08,00ч. до 22,00ч. както 
следва:
– 6 март

– 9, 10 март и 12 март

–16, 17, 19 и 20 март, 
включително

От Щаба на Военно фор-
мирование 22180 – град Ка-
занлък напомнят, че огра-
ниченията за движението в 
района се отнасят за хора, 
животни и машини, а на 
нарушителите ще бъде тър-
сена съдебна отговорност 
на основание чл.389, ал.1 от 
Наказателния кодекс.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препо-
ръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед 
№Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република 
България и проведено извънредно заседание на Министер-
ския съвет на РБ на 08.03.2020г., както и във вр. с издадена 
Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравео-
пазването и във връзка с проведена заседание на Кризисен 
щаб на Община Казанлък, проведено на 09.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:
I.На територията на Община Казанлък се забраняват до 

второ нареждане:
1. Всички културни мероприятия, включително кинопро-

жекции, театрални постановки и др., както и да се отложат 
включените събития в предстоящите Чудомирови празници;

2. Спортните мероприятия да се извършват без публика;
3. Провеждането на всякакви масови мероприятия, в конто 

участват деца;
4. Събирането на големи групи хора на закрито, в това чис-

ло репетиции на танцови и самодейни състави, извънкласни 
форми на обучение и всички групови публични изяви;

5. Приемните дни на кмет на Община Казанлък, заместник 
кметове и кметове на кметства;

6. Приемането на граждани в общинските административ-
ни структури да се извършва само в обособените фронт офи-
си. Заявления, сигнали и предложения се подават по елекро-
нен път или на телефон;

II. Препоръчва се временно преустановяване на:
1. Частните мероприятия с масов характер на открито и 

закрито;
2. Занимания в частни занимални, школи, клубове, състави;
III. Препоръчва се на лечебните заведения за болнична и 

извън болнична помощ - МБАЛ, МЦ, ДКЦ, както и ИПСМП на 
територията на община Казанлък да спазват епидемичните 
мерки за недопускане на вътреболнична инфекция COVID 
- 19.

Възлагам на Управителите на същите да въведат и изпъл-
няват Планове за недопускане на вътреболнична инфекция и 
управление на процесите на инфекциозна превенция. 

IV. Дейностите на Общинско предприятие „Кухна - майка в 
това число дейност Детска млечна кухня“, социалните услу-
ги по Домашен социален патронаж, Дневен център за стари 
хора, Клубове на пенсионера, Приемна грижа, Патронажна 
грижа, механизма Лична помощ, Домове за стари хора, Дома 
за пълнолетни лица с деменция, Дневен център за деца с ув-
реждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, 
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи 
с и без увреждания, Защитени жилища за лица с умствена 
изостаналост, Центъра за обществена подкрепа и Център за 
социална рехабилитация и интеграция продължават да се 
осъществяват със засилени мерки на превенция както на ра-
ботниците и служителите, така и на потребителите.

V. Всички второстепенни разпоредители с бюджет към Об-
щина Казанлък, дружества с общинска собственост и инсти-
туции на територията на община Казанлък да предприемат 
адекватни мерки за предпазване, както на работниците и 
служителите си, така и на гражданите.

VI. Всички превозвачи, осъществяващи обществен превоз 
на пътници на територията на община Казанлък да предпри-
емат дейности по дезинфекция на използваните МПС, както 
и сградата на автогарата.

VII. Задължително да се спазват указанията на Национал-
ния оперативен щаб и РЗИ за висока лична хигиена, про-
ветряване на затворените помещенията, засилена дезин-
фекция на общите части и работайте места и да не се всява 
паника сред населението.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички за-
интересовани лица за сведение и изпълнение както и да бъде 
публикувана на интернет страницата на Община Казанлък.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам 
лично.
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Доброволческа и културна

Чудомирови празници 
2020, които по традиция 
трябва да бъдат открити 
на 25 март, ще бъдат отло-
жени, стана ясно по време 
на днешното заседание 
на Кризисния щаб към 
Община Казанлък свикан 
от кмета Галина Стояно-
ва, по повод ситуацията в 
странат със заболелите от 
коронавирус.

Председателят на Фондация 
„Чудомир“ Борис Кърчев и ди-
ректорът на Литературно – ху-
дожествен музей „Чудомир „ 
Добрина Матова поясниха, че 
събитията от програмата на 
празниците – изложби, пред-
ставяне на книги, спектакли, 
церемонии по награждаване 
от конкурси са свързани със 
струпването на множество от 
хорана едно място за продъл-
жително време, което би про-
тиворечало на разпоредбите 
спуснати от Националния 
оперативен щаб.

Временно празниците ще 
бъдат отложени, засега, като 
на самия 25 март ще бъдат 
поднесени цветя пред гроба 
на Чудомир. Организаторите 
на празниците поеха ангажи-
мент да информират всички 
ангажирани с участие в Чудо-
мирови празници за тяхното 
отлагане.

Във връзка с предписани-
ята на Националния щаб и 
свързаните с това заповеди, 
Общински театър „Любомир 
Кабакчиев“ отлага предвиде-
ните в програмата му за ме-
сец март представления.

Директорът на ИМ „Искра“ 
Момчил Маринов съобщи, че 
през първите два месеца на 

Елена Николаева от 
Школата по поп пеене 
„Орфей“ спечели 2-ро 
място и статуетка сребър-
на звезда на VII Междуна-
роден конкурс „Звездите 
на Албион“, който се про-
веде в Лондон в началото 
на м. март.

Елена Николаева, чийто 
вокален педагог е Мариана 
Мъгева, ръководител на 

2020 година музеят отчита 
завишен интерес. Отлив има 
през последните две седми-
ци. Маринов поясни още, че 
през месец март културният 
институт има заявени турис-
тически посещения. Спрени 
са служебните пътувания и 
командировки на музейни-
те служители. Обектите на 
музея работят със завишени 
хигиенни мерки от страна 
на музейния екип, като това 
важи и за служителите на 
Художествената галерия в 
Казанлък.

Директорът на Домана кул-
турата Христо Стоянов заяви 
по време на заседанието на 
кризисния щаб, че не се нала-
га да бъде отменяно каквото 
и да е в дома, поради факта, 
че първите заявени събития 
в голяма и камерна зали са за 
първата десетдневка на месец 
април. В дома са предприети 
всички предписани санитар-
но-хигиенни мерки както за 
служителите на Дома, така и 
за 13-те фирми, чиито офиси 
се намират на територията 
му.

Директорът на Общинска 
библиотека „Искра“ Анна Ко-
жухарова поясни, че е огра-
ничен достъпът на читатели 
до отдел „Читалня“, спрени са 
и предвидените в Културния 
клендар на библиотеката съ-
бития за месец март.

По време на заседанието 
бе повдигнат и въпросът да 
бъде обърнато внимание на 
частните езикови и школи по 
изкуствата на територията на 
община Казанлък, където не-
зависимо от обявена агрипна 
епидемия, продължават да се 
провеждат занятия.

ЧУДОМИРОВИТЕ 
ПРАЗНИЦИ СЕ ОТЛАГАТ

От стр. 1

Изложба на жени – тво-
рци от Казанлък по случай 
Международния ден на 
жената, беше организира-
на от Община Казанлък и 
под патронажа на Кмета 
Галина Стоянова.

С надслов „ Женското на-
чало” в Културно – Информа-
ционния център бе открита 
изложба на жени – творци от 
Казанлък. Традиционно тя 
се провежда под патронажа 
на кмета Галина Стоянова. 
В експозицията са показани 
различни творби в различни 
жанрове на изобразителните 
изкуства.

При откриването на излож-
бата Сребра Касева – начал-
ник – кабинет на кмета под-
черта, че тази година самите 
художнички на Казанлък са 
инициирали изложбата и тя 
отново факт: „Това говори за 
една изградена вече традиция 
и показва, че Казанлък дейст-
вително е град на художни-
ците. Хубавото е, че мъжете 
художници подкрепят дами-
те и това, което битува в пуб-
личното пространство, че не 
всеки има доблестта и ранга 
да бъде художник, мисля, че 
трябва да го разбием, защо-
то всеки сам за себе си, чрез 
творбите си изразява своята 
същност и характер. Затова в 
Казанлък има място за всич-
ки художници и за всички, 
които искат да творят – било 
чрез силата на перото, чрез 
силата на четката или лютие-
ри, занаятчии и т.н.“

Касева обърна внимание на 
това, че залата показва пъс-
тротата на характера на ху-
дожничките на Казанлък.

Сред творбите в изложбата 
присъстват такива на Царица 
Роза – Цветелина Илиева, на 

художници – доайени, хора 
които имат своите школи, 
утвърдени имена.

Сребра Касева благодари 
на участничките в изложба-
та от името на кмета Галина 
Стоянова, която подкрепя 
всички творчески проекти, 
подкрепя по различен на-
чин казанлъшките творци.

Своя поздрав към жени-
те – творци поднесоха и 
заместник-кметът по фи-
нанси Драгомир Петков  и 
заместник-кметът социал-
ни дейности Ахмед Мехмед 
, които се обединиха около 
мнението, че участничките 
в изложбата са олицетворе-
нието на Oбщина Казанлък.

Към художничките на 
Казанлък се обърна и пред-
седателят на комисията по 
култура в Общинския съвет 
на Казанлък и директор на 
Библиотека „Искра“ Анна 
Кожухарова. Тя подчерта, 
че много преди мъжете да 
станат източник на попу-
ларност на Казанлък, ка-
занлъчанката е тази, която 
с любов, усет и много стара-
ние е изграждала красота-
та: „ Казанлък затова преди 
всичко е град на женското 
начало. То се вплита в кра-
сотата на легендите за про-
изхода на нашия град и го-
лямата любов свързала един 
от основателите на Казан-
лък с красивата българка.
Тя личи в безсмъртия образ 
на Ахинора, създадена от-
ново от любов от големия 
художник Иван Милев. Ка-
занлъчанката е тази, която 
тъче красивите черги с гюл. 
Тя ражда и възпитава онези 
мъже на Казанлък, които 
го прославят навсякъде по 
света.“

„ЖЕНСКОТО НАЧАЛО”

КРАСОТА И ЛЮБОВ
От стр. 1

“ЧЕИЗА НА ШИПЧЕНКАТА” ЩЕ РАДВА 
ПОСЕТИТЕЛИТЕ В ЧИРПАНЛИЕВА КЪЩА

По случай 8-ми март - 
Международния ден на же-
ната - в етнографски музей 
"Чирпанлиева къща" гр. 
Шипка бе открита изложба-
та "Чеиза на шипченката".

Над 150 изящни ръкоде-
лия предоставени от общо 17 
дами, които отвориха сандъ-
ци и скринове, за да покажат 
своята лична усърдност или 
съкровища пазени с години, 
дело на техните майки или 
баби.

Бродирани възглавници 
и карета, копринени кърпи, 
снежнобели чаршафи пле-
тени на една кука, покривки 
стил мильо и филе, ръчно 
тъкани черги, китеници, 
плетени чорапи и терлици, 

кенарени кърпи, пешкири, 
фъкани престилки … част от 
личните чеизи на шипченки, 
но всъщност ръкоделия от 
всички фолклорни области на 
страната. Една изложба израз 
на женската сръчност и любов 
към красивото, която вдъхно-
вява и очарова със своя коло-
рит и изящество. Специално 
за тази изложба етнографски 
музей „Чирпанлиева къща“ 
извади от своята колекция 
някои експонати като пафти 
и сукмани, скрити през ос-
таналото време на годината, 
както и типичната шипчен-
ска носия – стар градски тип 
– специфичен израз на нра-
вите и фасона на шипченци 
от началото на 20-ти век.

Изложбата бе открита в на-
вечерието на Националния 
празник на Република Бъл-
гария и се радва на изклю-
чителен интерес от малки 
и големи. Само на 3 март тя 
бе посетена от повече от 150 
души, българи и чужденци, 
семейства с деца, които с 
радост и любознателност си 
припомниха своите семей-
ни реликви, и традиционния 
начин на живот от преди Ос-
вобождението. Интерес про-
явиха и учениците от СОУ 
“Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Шипка, които ще посетят му-
зея след грипната ваканция, 
за да научат какво е чеиз, 
как се е изработвал и какво 
най-често е съдържал той, как 
се е показвал и изнасял от къ-
щата на булката по време на 
най-съкровения празник за 
всяко семейство – сватбата.

Изложбата може да бъде 
видяна само до края на ме-
сец март, с работно време от 

10:00 до 18:00 часа, от сряда 
до неделя включително.

* Поради създадената 
епидемична обстановка в 

страната, преди да посетите 
изложбата, проверете дали 
къщата е отворена за посе-
щения на тел: 0895095516

МИСИЯ ПОДАРИ ДОБРО
ЗАПОЧВА ОТНОВО В ПОЛЗА
НА КАЗАНЛЪШКАТА БОЛНИЦА

Поставено бе началото 
на нова благотворителна 
кампания „Мисия пода-
ри добро“ за Акушеро-ги-
некологичното отделе-
ние в МБАЛ „Д-р Христо 
Стамболски“.

Целта на Благотворител-
ната кампания е да набере 
средства, с които да бъдат 
закупени детски кошари 
за родилното отделение и 
спално бельо за АГ, Родилно 
и Детско отделение на МБАЛ 

„Д-р Христо Стамболски“ в 
Казанлък.

18 хил. лв са необходими за 
закупуването на посочените 
консумативи.

„Нека да пробудим в себе 
си още повече съпричастност 
и доброта, и да дарим уют и 
комфорт на бъдещите май-
ки и техните рожби. Защото 
малките детайли могат да 
допринесат за комфорта по 
време на болничния престой 
на жената“, подчерта Мелиха 
Неби, собственик на фирмата 
инициирала кампанията.

Освен с благотворителни 
дарения, казанлъчани могат 
да подарят добро, като събе-
рат и предадат пластмасови 
капачки.

Специални стойки за съби-
ране на пластмасови капачки 
са сложени в няколко обекта 
в Казанлък: Математическа 
гимназия, Средно училище 
„Екзарх Антим Първи“, ОУ 
“Никола Вапцаров” – Казан-
лък, фризьорски салони и 
търговски обекти.

Всички събрани капач-
ки могат да бъдат преда-
вани също в деловодство-
то на МБАЛ “Д-р Христо 
Стамболски”.

„Мисията е на всички нас. 
И е за всички нас. И за наши-
те деца. Защото заедно, стъп-
ка по стъпка можем повече“, 
каза Мелиха Неби.

Школата по поп пеене при 
НЧ „Възродена Искра – 2000“, 
стъпи на престижната сцена 
след успешен  онлайн кастинг 
на Международната музикал-
на академия „Musica Nova“.

Елена взе участие в катего-
рите поп и мюзикъл и се със-
тезава с певци от 10 държави 
– Англия, Малта, Филипини-
те,Гърция, Италия, Латвия, 
Русия, България, Украйна и 
Саудитска Арабия, които бяха 
разпределени в различни 
възрастови групи от 8 до 60 
години.

Те бяха оценяни за ком-
плексно представяне от 10 
членно жури.

Участието на Елена Нико-
лаева, която е ученичка от 
СУ „Екзарх Антим I“ в този 
престижен конкурс е благода-
рение на Ротари клуб – Казан-
лък, Инър Уил клуб – Казан-
лък, Синдикален комитет при 
„Арсена“ АД  и НЧ „Възродена 
Искра – 2000“.

След като успешно предста-
ви България, Казанлък, Шко-
ла „Орфей“ и НЧ „Възродена 
Искра – 2000“, нека пожелаем 
на Елена много бъдещи отли-
чия и престижни участия.

ГЛАСОВИТАТА ЕЛЕНА НИ 
ПРОСЛАВИ В ЛОНДОН

От стр. 1

В КАЗАНЛЪК 
“ЗАТУПТЯ” И 
ВТОРО СЪРЦЕ

По проект „Солидарна 
общност” на програма „Ев-
ропейски корпус за соли-
дарност”, младежката орга-
низация „Младежки център 
за развитие-Взаимопомощ”, 
със съдействието и любез-
ното разрешение на Ръко-
водителя на Дом на култу-
рата „Арсенал” г-н  Христо 
Стоянов, постави сърце за 
събиране на пластмасови 
капачки в близост до Сте-
ната на доброволчеството, 
която беше открита през 
2013 г. от Полския посланик 
и който пожела Казанлък 
да се превърне в града на 
доброволчеството.

Организацията реши да 
постави и второ сърце, тъй 
като първото в парк Роза-
риум въпреки постоянното 
събиране на капачките ви-
наги е пълно. Това показва 
готовността на казанлъчани 

да участват в положителни за 
града кампании.

За кампанията „Капач-
ки за Казанлък” можете да 
прочетете повече на: https://
capsfor.kazanlak.com/, как-
то и да откриете останалите 
пунктове, в които можете да 
оставите събраните от Вас 
капачки.

В края на 2020 г. на стра-
ницата на кампанията ще се 
поставят за гласуване да се 
финансират една от посоче-
ните каузи:

Финансиране на Еко фести-
вал Казанлък;

Финансиране на младе-
жи до 30 години за участие в 
международни обучения;

Финансиране на кампания 
за рисуване по сгради.

инж. Мария Славо-
ва – Председател на СНЦ 
“Младежки център за 
развитие-Взаимопомощ”

Кампанията „Капачки за 
Казанлък” продължава. Второ 
метално сърце за събиране 
на капачки, бе поставено до 
Културния дом.
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Щафетата на успеха  на 
неуморната Христиана Ха-
ралампиева поеха нейните 
съученици от клавирния клас 
– младите таланти Тома Въл-
ков, Адриана Узунова и Виктор 
Владков с участието си в На-
ционалния конкурс „Път към 
славата”, организиран от Арт 
Център „Кърнолски” в град 
София, състоял се на 22 фев-
руари тази година в Голямата 
концертна зала на Национал-
но музикално училище „Лю-
бомир Пипков”.

Сред многобройните учас-
тници от цялата страна – 102 
инструменталисти, разде-
лени в 4 възрастови групи, 
включващи възпитаници на 
музикалните училища в Бъл-
гария, учениците на Елена 
Юлиянова за пореден път се 
откроиха на конкурсната сце-
на със своите неоспорими ка-
чества и перфектна подготов-
ка. Те победоносно завърнаха 
в Казанлък с :

Тома Вълков – Първа 
награда

Христиана Харалампи-
ева –  Втора награда

Адриана Узунова 
–  Диплом за отлично 
представяне.

В четвърта възрастова гру-
па при изключително сери-
озна конкуренция, когато за 
три награди, носещи едно-
годишни стипендии на МОН 
се борят на равно всички 
инструменталисти Виктор 
Владков отново впечатли 
журито с изключителното си 
представяне и спечели Вто-
ра награда – единствената 
награда, присъдена за пиа-
нисти и едногодишна сти-
пендия на МОН / при връчена 
Първа такава на цигулар от 
НМУ „Любомир Пипков”/.

Тома Вълков, Христиана 
Харалампиева и Адриана 
Узунова бяха отличени и със 
Специални Дипломи  „За 
творчески успехи и популя-
ризиране на руската култу-
ра”, връчени от Федерална 
агенция за общността на 
независимите държави и 
международно хуманитарно 
сътрудничество.

С Диплома  „За висок про-
фесионализъм” беше отличе-
на и тяхната преподавателка 
Елена Юлиянова.

Новите творчески битки за 
младите казанлъшки таланти 
предстоят съвсем скоро!

Желаем им успехи и непре-
късващ творчески полет!

Съществуват много 
суеверия за "фаталната 
дата", но малцина са на-
ясно каква е реалната ис-
тория за Петък 13.

В началото на ХІV в. във 
Франция, тронът се заема 
от крал Филип ІV, наречен 
Железният крал или Филип 
Хубави. Той е бил красив, 
със сини очи, а лицето му- с 
правилни черти, но непро-
ницаемо безизразно, ка-
менно, откъдето и името му 
“Железният крал”. По време 
на управлението си става 
абсолютен господар.

По това време, една един-
ствена сила му се е проти-
вопоставила- независими-
ят орден на рицарите на 
Тампл. Ръководството на 
Ордена се е осъществявало 
от Великият магистър Жак 
дьо Моле. Независимостта 
на тамплиерите тревожела 
Филип Хубави, а богатства-
та им дразнели алчността 
му. На 13 октомври, ден пе-
тък, 1307 год., призори, крал 
Филип нарежда , от името 
на Инквизицията да бъдат 
арестувани всички тампли-
ери във Франция, с обви-
нение в ерес. Това е денят 
(фаталната дата), в който се 
слага край на властта и бо-
гатството на тамплиерите.

След дълъг и мъчителен 
процес на смърт чрез из-
гаряне на клада са осъдени 
Великият магистър Жак дьо 
Моле и Нормандският на-
ставник Жофроа дьо Шарне.

При опита да се запали 
кладата, вятърът е отна-
сял пламъкът на факлата 
встрани и не е засягал осъ-
дения. Сред тълпата тихо 
се говори, че това е божиа 
сила. Но след старанието на 
палачите, скоро пламъците 
обхващат и Великият ма-
гистър. Кралят остава като 
статуя, широко отворените 
му очи не мигват. И в този 
момент, през огнената за-
веса, неочаквано се разна-
ся гласът на Жак дьо Моле 
(проклятието):

“Папа Климент!….Рицар 
Гийом!….Крал Филип!…. 

Преди да измине една годи-
на, аз ви презовавам да се 
явите пред съда господен, 
за да получите справедливо 
наказание! Бъдете прокле-
ти!..Проклети!…Проклети 
всички до тринадесето ко-
ляно на рода си!”

След един месец умира 
папа Климент V

След още един месец 
смъртта застига рицаря Ги-
йом де Ногаре

До края на годината уми-
ра и "Железния крал" Филип 
ІV - хубавия

Проклятието на Велики-
ят магистър се сбъдва, като 
продължава да тегне и вър-
ху наследниците на краля. 
Най-големият от синовете 
му Луи Х Вироглавият, уп-
равлявал около година и 
половина, бива отровен. 
Следващият Филип V По-
атие- Дългият, също не се 
задържа дълго на престола, 
умира след като пие вода 
от заразен извор. Третият 
от синовете на краля- Шарл 
ІV Хубави, приличащ на 
баща си, последва съдбата 
на братята си, като след ня-
колкогодишно управление и 
той умира. От тримата сина 
на Филип ІV няма мъжки 
наследници, затова закрат-
ко на престола се изреждат 
родствениците на Железни-
ят крал. 

Ако искате да избегнете 
лошата поличба на петък 13-
ти, е нужно да знаете, че тя 
застига само и единствено 

ОБЯВА
 На основание чл. 44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 

и ал.7 от ЗОС във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2, чл.22, ал.1, 
чл.80, т.1 и  т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 
на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 345/11.03.2020 
г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публич-
ни търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 
от пет години на следните общински терени за поставяне на 
временни съоръжения и обекти  с временен статут: обект "А": 
Позиция № 27 от Приложение № 12 от ГПУРИОС за 2020г.– 
общински терен  за поставяне на временно преместваемо 
съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ 
се в гр. Казанлък, ул. „Олимпиада“, западно от бл. 41 в ж.к. 
„Изток“, с обща площ 109,69 кв. м. с начален месечен наем 
от 310,00 лв.;обект „Б“: Позиция № 28 от Приложение № 12 
от ГПУРИОС за 2020г.– общински терен  за поставяне на вре-
менно преместваемо съоръжение за извършване на търговска 
дейност, съоръжение за хранене и развлечения, находящ се в 
гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“ и ул. „Славянска“,  с 
обща площ 44,00 кв. м. с начален месечен наем от 385,00лв.; 
обект „В“: Позиция №81отПриложение №12 от ГПУРИОС за 
2020г.– общински терен  за склад за продажба на дърва, нахо-
дящ се в гр. Казанлък ,ул. „Козлодуй“ с/у СБА, с обща площ 540 
кв.м, с начален месечен наем 324,00 лв.;обект „Г“: Позиция № 
100 от Приложение № 12 от ГПУРИОС за 2020г. – общински 
павилион за извършване на търговска дейност, находящ се в 
с. Розово, ул. „Освобождение“, автоспирка № 1, с обща площ 
от 66,52 кв. м., с начален месечен наем 248,00 лв. без ДДС; 
обект „Д“: Позиция № 13 от Приложение № 13 от ГПУРИОС 
за 2020г. – общински терен  за поставяне на временно пре-
местваемо съоръжение за извършване на търговска дейност и 
продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, 
ул. „Стара планина“, до ДКЦ „Поликлиника“, с обща площ 4,00 
кв. м. с начален месечен наем от 20,00 лв.

Публичните търгове ще се проведат на 24.03.2020 год. от 
10.00 часа, в сградата на Община Казанлък, стая № 22, бул. 
„Розова долина“ № 6.

Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 
на ЦИУГ в Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхож-
дащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за вся-
ка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с 
ДДС / 

Документи за участие в търговете ще се приемат до 16.30 
часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише 
№2 "Деловодство" в ЦИУГ при Община Казанлък. При липса на 
кандидати – втора дата – 07.04.2020 год., при същите условия. 

Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен 
наем, а именно: за обект „А“ – 155,00 лв.; за обект „Б“ – 192,50 
лв.; за обект „В“ – 162,00 лв.; за обект „Г“ – 124,00 лв.; за обект 
„Д“ – 10,00 лв.

Оглед на обектите – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички 
работни дни в срока за подаване на документи за участие. За 
допълнителна информация тел.0431/98249.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ,
Заместник-кмет при Община Казанлък

РЕШЕНИЕ № 71 ОС_258/17.02.2020 г.
Одобрява Бюджетна прогноза за местни дейности на Общи-

на Казанлък за период 2021-2023 г. – Етап I, съгласно Прило-
жение № 1, неразделна част от настоящото решение.

РЕШЕНИЕ № 72 ОС_245/13.02.2020 г.
1. Община Казанлък да осигури устойчивост на резултатите 

по договора за предоставяне на БФП за срок от минимум 5 
години след приключване изпълнението на проект „Рекон-
струкция и модернизация на уличното осветление в община 
Казанлък“.

2. Община Казанлък да не прехвърля правото на собстве-
ност върху обекта, изграден в резултат на инвестицията по 
договора за предоставяне на БФП, да не променя предназна-
чението на активите, придобити в резултат на изпълнението 
на проект „Реконструкция и модернизация на уличното ос-
ветление в община Казанлък“, както и да не сключва договори 
от всякакъв характер с трети лица и/или да извършва други 
действия, които биха могли да доведат до значително изме-
нение в резултатите от Проекта.

3. Община Казанлък да застрахова системата/ите за външно 
изкуствено осветление, включени в обхвата на проект „Рекон-
струкция и модернизация на уличното осветление в община 
Казанлък“ срещу кражби, умишлени действия на трети лица, 
пожар и други природни бедствия и други относими рискове 
за периода на проекта и за минимум 5 години след приключ-
ване на изпълнението му.

4. Община Казанлък да осигурява подходящи ресурси за 
поддръжката на финансираната/ите система/и за външно из-
куствено осветление по проект „Реконструкция и модерниза-
ция на уличното осветление в община Казанлък“.

РЕШЕНИЕ № 73 ОС_246/13.02.2020 г.
1. Дава съгласие Община Казанлък да си сътрудничи като 

Партньор с MPENERGI AS, Норвегия при кандидатстване 
и изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация 
на уличното осветление в община Казанлък“ по Програма 
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 
осветление на общините“ на Финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

2. Максималната обща стойност на разходите за Партньора 
по т. 1, включени в рамките на бюджета на проект „Рекон-
струкция и модернизация на уличното осветление в община 
Казанлък“ да бъде до 9 500,00 евро (18 580,39 лева) с ДДС - без-
възмездна финансова помощ.

3. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Казанлък 
организацията и изпълнението на всички необходими дей-
ности за подготовката, в т.ч. подписване на Писмо за намере-
ние за партньорство, и внасянето на проектно предложение 
„Реконструкция и модернизация на уличното осветление в 
община Казанлък“.

4. Одобрява Образец на Споразумение за партньорство 
(Приложение O) и упълномощава Кмета на Община Казан-
лък да го подпише при одобрение за финансиране на проект 
„Реконструкция и модернизация на уличното осветление в 
община Казанлък“.

РЕШЕНИЕ № 74 ОС_247/13.02.2020 г.
I. Дава съгласие да се удължи учреденото безвъзмездно 

право на ползване върху общински имот находящ се на ул. 
„Войнишка“ №25, гр. Казанлък, представляващ Поземлен 
имот с идентификатор 35167.502.5287 по Кадастрална карта 
и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-
88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с обща площ от 1613 кв. м., 
номер по предходен кад. план 5287, ведно с построената вър-
ху него сграда с идентификатор 35167.502.5287.1 по КККР на 
гр. Казанлък, застроена площ от 380 кв. м., брой етажи - 2, 
частично избени и тавански помещения, масивна конструк-
ция, построена през 1965 год. и Подобрения  - тераса, плоч-
ници, ограда и др. по действащ ПУП, одобрен със Заповеди 
№776/02.08.2003г. и №115 от 04.10.1994 год. представлява 
урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи), в квартал 168А 
(сто шестдесет и осми буква А), за който е съставен АЧОС 
№3268/21.04.2016 г. на Сдружение „Бъдеще за децата“ , ЕИК: 
123648231, със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, 
ул. „Войнишка“№25, представлявано от Мария Павлова Гине-
ва – изпълнителен директор до три години след приключване 
на дейностите по проект „Придобиване на дълготрайни акти-
ви и текущо поддържане на материалната база и изгражда-
не на нова, реконструкция и модернизация на съществува-
щата материална база за предоставяне на социални услуги“, 
Компонент 1, фонд „Социална закрила“, но не по-късно от 
19.07.2027 г.

II. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи допъл-
нително споразумение към Договор за учредяване на безвъз-
мездно право на ползване на обект общинска собственост 
Д08-45/19.07.2017 г. със срок на действие минимум три години 
след приключване на проекта, но не по-късно от 19.07.2027 г. 
В допълнителното споразумение да се впише, че недвижими-
ят имот се предоставя на ползвателя за обезпечаване на него-
вата дейност по управление на социалните услуги: Център за 
обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и 
интеграция на деца.

III. Допуска предварително изпълнение на Решението.
РЕШЕНИЕ № 75 ОС_234/10.02.2020 г.
1. Общинският съвет одобрява предложения проект на Спо-

разумение за побратимяване между град Казанлък (България) 
и град Загатала, (Азербайджан).

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да подпише 
Споразумение за побратимяване между град Казанлък (Бъл-
гария) и град Загатала,  (Азербайджан). 

РЕШЕНИЕ № 76 ОС_217/03.02.2020 г.
1. Одобрява Парцеларен план за кабелна линия средно на-

прежение - в землище Шейново ЕКАТТЕ: 83106:
- 41.520 и 43.131 - с начин на трайно ползване (НТП) - „за 

селскостопански горски ведомствен път“;  42.513; 42.516 и 
44.166 с НТП „за път от републиканска пътна мрежа“; 44.158 
с НТП „пасище“; Трасето на подземния електропровод в зе-
млище Шейново е  с обща дължина 546.41м и с общ сервитут 

Продължава на стр. 5

от стр. 1

2020-ТА ЗАПОЧНА УСПЕШНО ЗА
ШКОЛАТА НА ЕЛЕНА ЮЛИЯНОВА

от стр. 8

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  
на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед №321 
/06.03.2020г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 
от пет години на общински обект: помещение за услуги, час 
от автоспирка с.Ръжена  с позиция 73, включен в Приложение 
№ 8 към Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 
г.,  с обща  площ от 20,00 кв.м./търговска площ от 18,00 кв.м и 
санитарен възел 2,00 кв.м/ с начален месечен наем в размер 
на 27,00 лв. без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 
20.03.2020 г. от 14,00 ч. в сградата на община Казанлък в стая 
№ 22, ет. 3. Документи, ще се приемат до 16,30 ч. на деня пред-
хождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в 
Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рам-
ките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 02.04.2020 г., при съ-
щите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен 
наем: 13,50 лв.

Оглед на обектите  – от 09.00 до 16.00 часа през всички ра-
ботни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в 
Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16.30 
часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за 
закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра 
за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 
0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на Община Казанлък

ОБЯВА

ПЕТЪК 13-ТИ Е! 

онези, които вярват в нея!
Най-доброто, което мо-

жете да направите е да си 
купите предпазна маска 
срещу Коронавирус и да си 

миете ръцете през половин 
час!

Желаем ви един чудесен и 
много късметлийски петък 
13-ти!
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Решения на ОбС

720 кв.м.;
В землище Шипка, ЕКАТТЕ:83199:
- 0.216 - с НТП-„пасище, мера“; 0.217, 0.622 и №0.670 с 

НТП-„полски път“; 0.225, 0.507 и 0.577- с НТП-път I клас; 0.589-
път III клас; 0.206 и 0.215 с НТП- „местен път“ и 0.211 с НТП-„ел. 
проводи и съоръжения към тях“-общинска частна собственост“. 
Трасето на подземния електропровод в землище Шипка е с 
обща дължина 2344.99 м и общ сервитут 4273.33 кв.м

2. Одобрява План-схема за преминаване през урбанизирана-
та територия на основание чл.108, ал.2 от ЗУТ в регулацията на 
гр. Шипка между осови точки 14-15 и 16 и между осови точки 
14-21 и 25-28 и УПИ V-910, кв.26 – общинска частна с НТП „ел. 
проводи и съоръжения към тях“.

РЕШЕНИЕ № 77 ОС_222/05.02.2020 г.
І. Второто четене на Наредбата за изменение и допълнение 

на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество да се проведе на едно и също заседание 
с първото четене.

ІІ. Приема на първо за четене Наредбата за изменение и до-
пълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество, както следва :

§1. В чл.2 се добавя нова алинея 4 със следния текст:

„(4) Кметът на общината, в изпълнение на чл.66а от Закона 
за общинската собственост, съставя и предоставя на Общински 
съвет – Казанлък отчет за състоянието на общинската собстве-
ност и резултатите от нейното управление по видове и катего-
рии, ежегодно, със внасянето на програмата по ал.2 за следва-
щата година.“

§2. В Ал.1 на чл.90. ал.1. се правят следните изменения и до-
пълнения :

В изречение трето след думите: „... При продажба …“ се доба-
вя текста: „ …или отдаване под наем …“

§3. В чл. 91, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо текстът: „… а при отдаване под наем 

в четиринадесетдневен срок от датата на уведомяването им.“ 
– отпада

2. В изречение първо след думите: „… при продажба …“ се до-
бавя текстът: „… или отдаване под наем.“

§4. Създава се нова ал.5 към чл.91 със следния текст:
„ (5) Сключеният договор се прекратява при:
С изтичане на срока, за който е сключен;
По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена фор-

ма, което следва да отразява взаимната обща и справедлива 
воля на страните;

С едномесечно писмено предизвестие от всяка една от 
страните;

При последователно неплащане на наемната цена за повече 
от един месец, с едноседмично предизвестие, отправено от НА-
ЕМОДАТЕЛЯ към НАЕМАТЕЛЯ;

С едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ поради 
лошо управление на обекта от страна на НАЕМАТЕЛЯ;

С едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ, когато НА-
ЕМАТЕЛЯ загуби качеството си на търговец по чл.1 от Търгов-
ския закон;

С едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ, когато НА-
ЕМАТЕЛЯ наруши забраните по договора;

С едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ при про-
мяна в нормативната уредба или собствеността на обекта или 
когато това се налага от обективни обстоятелства;

С двуседмично предизвестие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ 
при съществени нарушения на клаузите от договора от страна 
на НАЕМАТЕЛЯ.“

 ІІІ. Приема на второ четене Наредбата за изменение и до-
пълнение в Наредба № 15 за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество.

РЕШЕНИЕ № 78 ОС-262/18.02.2020 г.
І. Второто четене на Наредбата за изменение и допълнение 

на Наредба № 26 за определянето и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на община Казан-
лък да се проведе на едно и също заседание с първото четене.

ІІ. Приема на първо за четене Наредбата за изменение и 
допълнение на Наредба № 26 за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Казанлък, както следва :

§1. В чл. 17, ал. 5 – отпада.
§2. В чл.19. ал.4. се правят следните изменения и допълнения:
В т.1. числата 0,50; 12,50; 2,70 и 6,00 се заменят с числата: 

1,00; 15,00 4,00 и 8,00.
В т.3.1. числата: 0,40 и 0,35 се заменят с числата: 0,80 и 0,50.
В т.3.2. числото 8,00 се заменя с числото: 9,00.
В т.3.4. числото: 60,00 се заменя с числото: 100,00.
Създава се нова т.3.6. със следния текст:
„3.6. За поставяне на съоръжения за продажба на фреш на 

месец на кв.м.:
първа зона – 50,00 лв.
втора зона - 40,00 лв.
трета зона - 30,00 лв.
четвърта зона – 25,00 лв.“
В т.4. числото: 2,50 се заменя с числото: 3,00 и в края на из-

речението се допълва текста: „… за повече от 5 дни и 5,00 лв. на 
кв.м. на ден – до 5 дни.

В т.5 числото: 1,30 се заменя с числото: 3,00.
В т.6. числото: 1,50 се заменя с числото: 3,00.
§3. В чл.22. се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 във второто изречение след думата“… родителите …“ 

се допълва думата: “… или …“  и след думата: „… настойниците 
…“ се допълва текста: „…и ръководствата на местни, регионал-
ни, национални и международни програми и проекти …“

2. В ал.3:
В т.1 думата: «… сираци …» отпада. 
В т.3 текста на т.3.2 отпада. Създава се нов текст, както след-

ва: „3.2. на които един или двамата родители са починали;“
3. В ал.4, т. 6 в края на изречението числото  „… 1,00 лев.“ се 

заменя с „… 0,50 лв.“
§4. В чл. 34  се правят следните изменения :
1. В т.1: думата: „… недвижим …“ се заменя с думата: „… по-

землен …“;
2. В т.2: думата: „… недвижим …“ се заменя с думата: „… по-

землен …“ и след думата: „… имот …“ се допълва текста: „… с 
виза …“;

3. В т.4 се създава нов текст, както следва:
„т.4. издаване на комбинирана скица (кадастрална карта с 

план за регулация) с виза за проектиране – 50,00 лв.“
4. В т.6 след текста: „… 10,00 лв. …“ се допълват думите: „… за 

първи лист … „ и след думата: „ … всеки … „ се допълва думата: 
„ … следващ … „

5. В т.7 се създава нов текст, както следва:
„т.7. Издаване на удостоверение за заварени строежи, за-

вършени до 31.03.2001г., съгласно §6 от ПЗР на Наредба № 2 от 
31.07.2003г. – 40,00 лв.“

6. В т. 8 се създава нов текст, както следва:
„т. 8. Проверка за установяване съответствието на строежа с из-

дадените строителни книжа и за това, че подробния устройствен 
план е приложен по отношение на застрояването – 50,00 лв.“

7. Създават се нови точки, както следват:

 „10. Даване на нов кадастрален номер и/или отреж-
дане за един имот/УПИ – 10,00 лв. за един имот/УПИ;

11. Разрешение за изработване на комплексен проект за ин-
вестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ – 50,00 лв.;

12. Разрешение за изработване на изменение на ПУП (чл. 135 
от ЗУТ) – 50,00 лв.;

13. Разрешение за изработване на ПУП (чл.124 от ЗУТ) – 60,00 
лв.;

14. Издаване на удостоверение за съгласие за строеж на гра-
ницата с общински имот (чл. 21, ал.5 от ЗУТ) – 50,00 лв.;

15. Разрешение за продължаване на строителството на спрян 
строеж по реда на чл. 224а, ал. 4 от ЗУТ – 50,00 лв.;

16. Одобряване на план за безопасност и здраве (ПБЗ) – 20,00 
лв.;

17. Процедура по придобиване правото на собственост за по-
землени имоти в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 40,00 лв.;

18. Процедура по отписване от списъка на поземлени имоти, 
предоставени на община Казанлък по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ 
– 20,00 лв.

19. Издаване на удостоверение за премахнат строеж – 20,00 
лв..“

§ 5. В чл. 36, ал.1 се правят следните изменения:
В т. 35: числото «… 5,00 лв.» се заменя с числото «… 10,00 лв.»
Създава се нова т. 41 в ал.1, както следва:
„41. Многоезично стандартно удостоверение – 10 лв.“
§ 6. В чл. 40.„а“ се правят следните изменения и допълнения:
В т.1 числото в края на изречението отпада. В т.1 се създават 

нови подточки, както следва:
За декларирани жилищни имоти по реда на чл. 14 от ЗМДТ:
обикновена услуга – 5 дни – 8,00лв.
експресна услуга - 1 ден – 22,00 лв.
За имоти декларирани с декларация по чл. 14 от ЗМДТ, за 

които се учредява правото на ползване:
обикновена услуга – 5 дни – 8,00 лв.
експресна услуга – 1 ден – 22,00лв.
За земеделски земи:
обикновена услуга – 5 дни – 8,00 лв.
експресна услуга – 1 ден – 22,00 лв.
За незавършено строителство и право на строеж на жилищни 

и нежилищни имоти:
обикновена услуга – 5 дни – 8,00 лв.
експресна услуга – 1 ден – 22,00 лв.
В т.5. числото в края на изречението отпада. В т.5. се създават 

нови подточки, както следва:
5.1. обикновена – 5 дни – 4,00 лв.
5.2. експресна – 1 ден – 10,00 лв.
3. В т.7. числото в края на изречението отпада. В т.7. се създа-

ват нови подточки, както следва:
7.1. обикновена услуга  - 5 дни – 4,00 лв.
7.2. експресна услуга - 1 ден – 10,00 лв.
4. Създава се нова точка, със следния текст:
„т.8. Заверка на молба за извършване на обстоятелствена 

проверка:
8.1. Експресна услуга – 24 часа – 10,00 лв.“
5. В т.9. се създават нови подточки, както следва:
9.1. обикновена услуга - 5 дни – 10,00 лв.
9.2. експресна услуга - 1 ден – 20,00 лв.
6. В т.10. се създават нови подточки, както следва:
10.1. обикновена услуга - 5 дни – 4,00 лв.
10.2. експресна услуга  - 1 ден – 10,00 лв.
§ 6. В чл. 44, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текста на т. 25 отпада. Създава се нов текст, както следва:
„т. 25. 1. Пропуск за „Живущи“ с адрес на регистрация в „Еко-

зона“, определени със заповед на Кмета на Община Казанлък 
– 20,00 лв./месец; 240,00 лв./година; 2. Пропуск за юридически 
лица с адрес на управление/офис в „Екозона“ за паркиране 
на най-близкия платен паркинг – 50,00 лв./месец; 600,00 лв./
година.“

2. Текста на т.26 отпада. Създава се нов текст, както следва: 
„т.26. 1. Пропуск за живущи с адресна регистрация в зоните, 
определени със Заповед на Кмета на Община Казанлък за крат-
ковременно платено паркиране – 10,00 лв./месец; 120,00 лв./
година; 2. Пропуск за юридически лица с адрес на управление/
офис в зоните, определени със Заповед на Кмета на Община 
Казанлък за кратковременно платено паркиране – 50,00 лв./
месец; 600,00 лв./година;“

3. Текста на т.27 отпада. Създава се нов текст, както следва: 
„т.27. Пропуск за товаро-разтоварна дейност в Централна град-
ска част и Екозона за фирми, дистрибутори и банки за лек ав-
томобил – 5,00 лв./час; 20,00 лв./ден; 50,00 лв./месец; 600,00 лв./
година“

4. Създава се нов текст на т.28., както следва: „т. 28. Пропуск 
за ползване на платен паркинг на бул.“Розова долина“, гр. Ка-
занлък – 1,00 лв./час; 10,00 лв./24 часа и 40,00 лв./месец“

5. Текста на т.45 отпада. Създава се нов текст, както следва: 
„т.45. Изготвяне на оценка за съответствие със съществените 
изисквания към строежите на инвестиционен проект от ЕСУТ. 
Числото:“… 0,90 лв./кв.м. …“ се заменя с числото: „… 1,00 лв./
кв.м. …“; числото“… 30,00 лв. …“ се заменя с числото: „…50,00 
лв. …“; числото: „… 0,50 лв. …“ се заменя с числото: „… 1,00 лв. 
…“ и след думите: „… линейни обекти …“ се добавя следният 
текст: „…но не по-малко от 50,00 лв. и не повече от 1000,00 лв.

6. Текста на т. 48 отпада. Създава се нов текст, както следва: 
„т. 48. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с 
оценка за съответствие с основните изисквания към строежите 
от регистрирана фирма – консултант, по който се издава разре-
шение за строеж. Числото „0,50 лв./кв.м.“ се заменя с числото: 
„1,00 лв./кв.м. и се допълва текста: „… но не по-малко от 50,00 
лв.“; числото 0,20 лв./м.л. …“ се заменя с числото: „1,00 лв/м.л. 
и след думата: „… обекти“ се допълва текста: „… но не по-малко 
от 50,00 лв. и не повече от 1000,00 лв.“

7. Текста на т. 49. става т.1 и в края на изречението се допълва 
текста: „… или заповед за промяна по време на строителство-
то.“ Числото 60,00 лв. се заменя с числото 100,00 лв. и се допъл-
ва текста: – за сгради и съоръжения на основното застрояване; 
80,00 лв. – за сгради и съоръжения на допълващото застроява-
не; 100,00 лв. – за линейни обекти“

Създава се нова т.2 със следния текст:
„2. Издаване на заповед за промяна на титуляра в разреше-

ние за строеж – 30,00 лв.“
8. В т.50. в края на изречението се добавя текста: „…и § 127, 

ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ за строежи изградени до 31.03.2001г. 
или за заварени строежи, завършени до 31.03.2001г.“. Числото 
„20,00 лв.“ се заменя с числото „40,00 лв.“.

9.  В т.51 числото: „30,00 лв.“ се заменя с числото „50,00 лв.“
10. В т.53. числото 0,10 се заменя с числото: 0,40; числото 

„50,00“ се заменя с числото: „100,00“; числото „50,00“след ду-
мата: „… не по-малко от …“ се заменя с числото: „100,00“.

11. В т.60. текста: „Разрешение за складиране на строителни 
материали на тротоар“ се заменя с текста, както следва: „Разре-
шение за временно ползване на тротоари и свободни общин-
ски площи. Числото: „0,14“ се заменя с числото: „0,50“; Число-
то: „0,12“ се заменя с числото: „0,20“.

12. В т.65. в края на изречението се допълва нов текст: „…и 
план на новообразуваните имоти, по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

13. В т.66. в края на изречението се допълва нов текст: „…и 
издаване на удостоверение по реда на чл. 54а от ЗКИР или уве-
домление. Числото: „10,00“ се заменя с числото: „30,00“.

14. В т.67. числото 10,00 лв. отпада. Въвежда се нов текст, 
както следва: „0,50 лв./кв.м. застроена площ или л.м., но не 
по-малко от 30,00 лв. и не повече от 200,00 лв.“

15. В т.78. числото“ „2,00“ се заменя с числото: „5,00“
16. В т.80. числото: „5,00“ се заменя с числото: „10,00“; число-

то „10,00“ се заменя с числото „15,00“
17. В т.85. числото: „36,00“ се заменя с числото: „40,00“
18. В т.86. числата: „60,00“ и „96,00“ се заменят с числата: 

„96,00“ и „100,00“
19. В т.88. числото: „5,00“ се заменя с числото: „50,00“
20. В т.89. Преди т. 1 се създава текста: „Съгласно Закона за 

водите: …“
21. В т.93. точка 2 - отпада
22. В т.94. числата в т.т. 1, 2 и 5: 30,00; 60,00 и 120,00 се заме-

нят с числата: 50,00; 120,00 и 180,00.
23. В т.102 се правят следните изменения:
- В т.1. числата 2,00 и 1,00 се заменят с числата: 4,00 и 2,00.
- В т.5.1. числата: 4,00 и 2,00 се заменят с числата: 6,00 и 3,00.
- В т.6.1. числото: 2,00 се заменя с числото: 5,00.
24. В т.104 в края на текста се създава нов текст, както следва:
„„Кино Лекс“, бул. Розова долина“ № 6:
Ползване на залата
С техническо оборудване – 80,00 лв./час
Без ползване на техническо оборудване– 60,00 лв./час
За прояви на политически партии и организации – 150,00 лв./

час
25. В т.105. числата: 20,00; 17,00; 15,00; 5,00; 10,00; 7,00; 5,00 

се заменят с числата: 30,00; 25,00; 20,00; 10,00; 15,00; 10,00; 
7,00.

26. В т.106. числото 20,00 лв. се заменя с 40 лв. (20 евро'); чис-
лото 30,00лв. се заменя с 60,00 лв.(30,00 евро'); числото 36 лв. 
се заменя със 70,00 лв.(35,00 евро').

Създава се нов текст в чл.44, т. 106, т.2.1, както следва:
2.1. В кулминационни дни:
2.1.1 в събота - 30,00 лв.(15,00 евро')
2.1.2. в неделя - 40,00 лв.(20,00 евро')
В т. 2.2. В други дни цената на услугата е 20 лв. (10 евро').
27. В т.107. числата: 10,00 и 20,00 се заменят с числата: 15,00 

и 30,00.
28. В т.108. в т.2 се допълва текста с думите: „ … или с дрон“ 

и числата: 20,00 и 35,00 се заменят с числата: 50,00 и 100,00.
29. В т.109. числата: 200,00 и 300,00 се заменят с числата: 

250,00 и 350,00.
30. В т.110. се правят следните изменения и допълнение:
30.1. В т. 1. числото 1000,00 се заменя с числото: 1500,00
30.2. към т.1. се създава подточка 1.1. със следния текст:
„1.1.За всяко следващо денонощие – 600,00 лв./ден“
30.3. към т.2 се създава нова подточка 2.2. със следния текст:
„2.1. За всяко следващо денонощие 5,00 лв./бр./ден“
30.4. към т.3. се създава нова подточка т.3.1. със следния 

текст:
„т.3.1. за всяко следващо денонощие – 10,00 лв./бр./ден“
30.5. към т.4 се създават средните подточки, както следват:
„4.1. Голяма трибуна – 300 места – 1500,00 лв./ден
4.1.1. За всяко следващо денонощие – 600,00 лв./ден
4.2. Малка трибуна – 150 места – 500,00 лв./ден
4.2.1. За всяко следващо денонощие – 250,00 лв./ден“
30.6. в т.5. числото: 500,00 се заменя с числото: 700,00
30.7. към т.5. се създава нова подточка 5.1. със следния текст:
„5.1. За всяко следващо денонощие – 500,00 лв./ден“
31. В т.112. числата: 40,00 лв.; 25,00 лв.; 30,00 лв.; 25,00 лв.; 

35,00 лв.; 50,00 лв. се заменят с числата: 80,00 лв.(40,00 евро'); 
50,00 лв.(25,00 евро'); 60,00 лв.(30,00 евро'); 50,00 лв.(25,00 
евро'); 70,00 лв.(35,00 евро'); 100,00 лв.(50,00 евро').

32. В т.114. текста отпада. Създава се нов текст, както следва:
„Участие в конкурси, фестивали и други прояви в сферата на 

културата – след 100,00 лв./ се допълва числото: 200,00лв.“
33. В т.133. се правят следните изменения и допълнения:
33.1. създава нова т. 1.4 със следния текст:
„1.4. Депониране на строителни отпадъци от физически 

лица на депо Шейново до ½ тон – без заплащане“
33.2. в т.2 се правят следните изменения и допълнения:
33.2.1. В текста числото 15 км. се заменя с числото: 10 км.
33.2.2. Създава се нов ред със следния текст, както следва:
„Доставка на вода - 36,00 лв. на курс плюс 1/10 част от такса-

та на всеки следващ километър“
33.3. Текста на т.3 – отпада.
33.4. Текста на т.4 – отпада.
33.5. В т. 12. Числото 36,00 лв. се заменя със текста: „54,00 лв. 

на брой“
33.6. Текста на т.14 – отпада.
33.7. текста на т.15 – отпада.
34. В т.134 думите „… за едно почистване“ се заменят с думи-

те: „… на ден“ и числото 42,00 се заменя с числото: 52,00.
35. Текста на т.135. – отпада
36. В т.140 числото: 3,00 лв. се заменя с числото: 6,00 лв.
37. След таблицата по ал. 1 на чл. 44 се създава текста: „За-

бележка: Цените в евро, посочени със „'“ са информативни.“
§ 7. В §1 от раздел: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се правят 

следните изменения и допълнения, както следва:
1. В ал. 1 текста: „ … както и услугите, предоставяни от Ди-

рекция „Местни приходи“ …“ – отпадат.
2. В ал.3 думите: „… половината от срока по ал.2“ се заменят 

с думите: „… 3 (три) работни дни.
3. В ал.5 числото 100 се заменя със числото: 150.
4. Създава се нова ал. 10 със следния текст: „(10) За техниче-

ските услуги не се предоставя експресна поръчка.“
§ 8. В раздел „Преходни и заключителни разпоредби“ се съз-

дава нова ал. 4 със следния текст: „Цените посочени в чл. 44, 
ал. 1, т.106, т.107, т.108 и т.112 влизат в сила от 01.07.2020 г.“

§ 9. Приложение № 1 – отпада.
§ 10. В Приложение № 5 към Наредба № 26 на Общински съ-

вет – Казанлък се правят следните изменения:
1. В т.1, числата от редовете: 4, 5 и 6: 25, 15 и 8 се заменят с 

числата: 30, 25 и 30.
2. В т.2 се правят следните изменения:
2.1. В б. а) числата от редовете: 4, 5 и 6: 20, 12 и 8 се заменят 

с числата: 35, 35 и 30.
2.2. В б. б) числата от редовете: 2, 3, 4, 5 и 6: 35, 30, 20, 12 и 8  

се заменят с числата: 40, 35, 35, 30, и 30.
2.3. В б. в) числата от всичките редове: 130, 85, 60, 20, 12 и 8 

се заменят с числата: 150, 90, 70, 35, 35 и 30.
3. В т.3 числата от редовете: 1, 2 и 3: 4, 4 и 10 се заменят с 

числата: 30, 30 и 30.
§ 11. В Приложение № 6 към Наредба № 26 на Общински съ-

вет – Казанлък се правят следните изменения:
1. Числата от букви: а), б) и г): 1,20; 1,40 и 1,70 се заменят с 

числата: 1,80; 1,60 и 1,50.
2. Числата от букви: а), б), в) и г): 0,65; 0,75; 0,85 и 0,50 се 

заменят с числата: 1,00; 0,80; 0,80 и 0,80.
3. Числата от букви: а), б), в) и г): 0,40; 0,50; 0,60 и 0,50 се 

заменят с числата: 2,00; 1,80; 1,50 и 1,50.
ІІІ. Приема на второ четене Наредбата за изменение и до-

пълнение в Наредба № 26 за определянето и администрира-
нето на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Казанлък.

от стр. 4

Продължава в следващия брой



Брой 106 Петък, 13 март 2020 г.

Съдейства за банкови кредити, ипотеки, консултации;
Лицензиран оценител; изготвяне на докименти

Стефка КАРАГЕНСКА ТОП ОФЕРТА

НИЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Кантора за 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

Агенция за 
социални услуги 

Стефка Карагенска 
почасово гледане 

деца, възрастни, болни

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ
ул. ”Отец Паисий” 33

ет. 1, офис 4
(южно от пазара)

0898 641 138

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

ПРОДАВА
Боксониери 

 20000 лв.
Гарсониери

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

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

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

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:
Казанлък

УПИ 470 кв.м. - 25000 лв.

ТОП ОФЕРТИ:

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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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.

Излезе от печат авторски "Сборник приказки и разкази от 
долината " на ПЕНИ ТОД . Рецензент: Проф. д-р Ирина Колева. 
Сборникът е с идейно тематично разнообразие, подходящ 
за деца в ранна детска възраст, по-големи деца - както и за 
родители и педагози. А децата малки и "големи"  - все още 
обичат да слушат приказки и разкази от близко и далече.

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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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

Таланти

Издирва се Талант

Търси се (фото)кадър

Изключително успеш-
но начало постави нейната 
възпитаничка и ученичка от 
СУ „Екзарх Антим І” и ШИ 
„Емануил Манолов” при НЧ 
„Искра-1860” Христиана Ха-
ралампиева с участието си 
като солист на концерта на 
Академичния симфоничен 
оркестър на Национална 
Музикална Академия „Проф. 
Панчо Владигеров”, състо-
ял се в София на 5 февруари 
тази година.

С тази висока чест 9-го-
дишната талантлива пиа-
нистка беше удостоена бла-
годарение на завоюваната 
Голяма награда „ Grand Prize 
Junior” на Международ-
ния конкурс „Вивапиано” в 

София през април 2019 го-
дина. Малката казанлъшка 
музикантка се представи с „ 
Концертино за пиано и ор-
кестър ” от Ефрем Подгайц, 
което беше изпълнено за 
първи път в България. Пре-
пълнената концертна зала 
на Национална Музикална 
Академия изпрати с бурни 
аплаузи нейното виртуозно, 
емоционално и артистично 
изпълнение!

Това забележително съби-
тие в творческата биография 
на Христиана Харалампиева 
е повод да припомним някои 
от нейните музикални дос-
тижения. Едва 5 – годишна 
тя пристъпва прага на ШИ 
„Емануил Манолов” и шансът 

я среща с клавирния педагог 
Елена Юлиянова, с която 
продължава обучението си 
като ученичка в музикална 
паралелка на СУ „Екзарх Ан-
тим І”.

Талант, упоритост, любов 
и отдаденост на музиката 
и пианото са прекрасните 
качества на малката пиа-
нистка. През последвалите 
години тя демонстрира зна-
чителен ръст в музикално-
то си развитие и постига 
значими за своята възраст 
резултати при представяне-
то си на много  музикални 
конкурси у нас и в чужбина. 
До момента Христиана е но-
сител на над 70 престижни 
награди, като повечето на-
гради са  Първи. Сред тях се 
открояват спечелените през 
2019 година Първа, Специ-
ална и „ Grand Prize Junior”  

на Международния конкурс 
„Вивапиано” в София, Аб-
солютна Първа награда с 
максимален брой точки 100 
от 100 възможни на Между-
народен музикален конкурс 
„Амигдала” в Сицилия – Ита-
лия, Специална награда на 
Европейски младежки музи-
кален фестивал в Камчия – 
Варна и много други. Освен 
многобройните и с неизме-
нен успех конкурсни изяви 
младата пианистка участ-
ва в множество концерти в 
страната и чужбина. Ярки 
страници в творческата си 
биография тя вписа с успеш-
ното си участие на концерти 
по специални покани от ви-
дни професори музиканти в 
Париж – Франция, Никозия 
и Пафос – Кипър през 2019 
година.

2020-ТА ЗАПОЧНА УСПЕШНО ЗА
ШКОЛАТА НА ЕЛЕНА ЮЛИЯНОВА

Със забележителен успех стартира творческата 
2020 година за талантливите музиканти от кла-
вирния клас на Елена Юлиянова.

Към стр. 4

По повод честването 
на 30 години от свое-
то създаване Агенци-
ята по заетостта орга-
низира фотоконкурс 
на тема „Трудът през 
фотообектива”.

Темата не е случайно 
избрана – 30 години об-
щественият посредник на 
пазара на труда в Бълга-
рия подкрепя тези, които 
просто търсят работа или 
мечтаят за своята профе-
сионална реализация. 30 
години Агенцията по за-
етостта е неизменно и до 
работодателите, като им 
помага да открият търсе-
ните от тях кадри.

Във фотоконкурса мо-
гат да участват професио-
нални фотографи, както и 
любители, провокирани от 
многообразието в света на 
труда. Всеки, който желае 
да се включи, трябва да 
представи максимум 3 фо-
тографии, които „улавят” 
моментите на работещия 
човек.

Конкурсът се органи-
зира чрез електронната 
платформа voubs.bg и ще 
бъде достъпен онлайн през 
цялото време до неговия 
финал на 10 април 2020 г. 
Желаещите да се включат 
в конкурса трябва да се ре-
гистрират в платформата 

и да си направят профил. 
Членове на журито ще бъ-
дат популярните профе-
сионални фотографи Лилия 
Йотова, Цветан Томчев и 
Соломон Франсес. Част от 
екипа на оценяващите са и 
заместник-министърът на 
труда и социалната полити-
ка Зорница Русинова, както 
и представителят на органи-
затора – главният директор 
на главна дирекция „Услуги 
по заетостта” в Агенцията по 
заетостта Кремена Калчева.

Официални партньори на 
събитието са Асоциацията 
на професионалните фото-
графи в България, както и 
ФотоСинтезис – територия, 
запазена за фотографска 
изява.

Поставяйки труда във фо-
куса на този конкурс, Аген-
цията по заетостта цели да 
провокира професионални 
фотографи, както и люби-
тели, да представят своя ли-
чен или пък нестандартен 
поглед към света на работе-
щите хора – многообразието 
от дейности и емоции, които 
заемат по-голямата част от 
нашия съзнателен живот. 
Очакванията са на базата на 
техническите и творческите 
умения на участниците да 
се събере качествена експо-
зиция от фотографии, които 
„разказват” за многообрази-
ето на труда.

Конкурсът започна 
на 3 март 2020 г., а 

кандидатурите трябва 
да бъдат подадени до 

10 април 2020 г. – 23:59 
часа. 

Оценяването на фото-
графиите ще се осъществи 
между 8 и 12 април 2020 г., 
а победителите ще бъдат из-
лъчени на 15 април 2020 г. на 
платформата voubs.bg.

30 от най-добрите фото-
графии ще заслужат специ-
алното си място на фото-
изложба, организирана от 
Агенция по заетостта на едно 
от най-емблематичните мес-
та в гр. София – Мостът на 
влюбените, на 29 април 2020 
г., където ще бъдат награде-
ни победителите. След това 
снимките ще бъдат изложе-
ни на постоянна експозиция 
в бюрата по труда в страната.

Фотоконкурсът поставя на-
чалото на поредица от съби-
тия, които ще припомнят за 
богатата история на Агенци-
ята по заетостта и 30-годиш-
ния й принос за развитието 
на пазар на труда чрез актив-
ната работа на нейните 107 
бюра по труда и множество 
филиали в страната.

Желаем на всички учас-
тници късмет в сътворява-
нето на „зашеметяващи” 
снимки и едно незабравимо 
пътуване в света на работе-
щите хора!

УЛОВИ РАБОТЕЩИЯ ЧОВЕК 
В ОБЕКТИВА И СЕ ЗАПИШИ

ВОКАЛНАТА ГРУПА НА ОДК 
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” 
ТЪРСИ НОВИТЕ СИ ТАЛАНТИ

 Тук можете да разгледа-
те условията на конкурса 
и да се включите в него:

Желаещите да участват, 
трябва да бъдат пеещи мо-
мичета и момчета на въз-
раст от 6 до 18 години.

Ако музиката е навсякъ-
де с вас, ако пеенето е ваша 
страст, а голямата сцена – 
ваша мечта, заповядайте при 
нас!

Ние предлагаме :
1.Обучение в модерни вокал-
ни техники – поп, рок, джаз, 
рап.
2.Обща музикална и техниче-
ска подготовка
3.Сценично поведение и стил.
4.Творческа атмосфера и 
развитие.

5.Участия в концер-
ти, конкурси, записи и 
видеоклипове.

Записване и повече ин-
формация – на място: Об-
щински детски комплекс 
„Свети Иван Рилски”, ул. 
“Кокиче” 3 или на телефон 
0887713438 Ганка Добрева.

ДАНА ОТКРИ СВОЯТА 
ИЗЛОЖБА В МУЗЕЯ 
НА ФОТОГРАФИЯТА

Ако някога сте се запит-
вали защо тази къща не е 
измазана, защо пешеход-
ната пътека не е бояди-
сана или пукнатината в 
асфалта не е запълнена. 
Е Талантливата Даниела 
Савова – Дана ни показа 
защо - свидетелство за кое-
то са нейните нестандарт-
ни фотографии

Дана е родена и израснала 
в столицата. Завършва Тех-
ническият Университет през 
2001г., работи в небезизвест-
ната рекламна агенция „Лео 
Бърнет“,Чикаго и в момен-
та е дизайнер на свободна 
практика. При нас ще покаже 
свойте „Фантазмографии 2“, 
приключението из градските 
причудливи пейзажи започ-
ва с първият и` смартфон за-
купен през 2016г., от тогава 
Дана не спира да споделя свя-
ка скрита картина, на която 
се натъква в ежедневието си. 
Фотографията и` е в движе-
ние, спонтанна и бърза. В 
тази част от нейните работи 
се  виждат малките знаци по 
стените, по асфалта, и мини-
малистичните геометрични 
композиции, които са там, но 
сякаш са измислица. Фотогра-
фиите и` биха накарали всеки 
да се замисли дали всичко е 
само такова каквото е на пръв 
поглед. Много филосовски, 
но и някак по детски, ни кара 
да погледнем на непотреб-
ните и зачеркнати недъзи на 
ежедневните пейзаж и задачи 
с нови очи. Връща ни в онази 
част от живота ни, в която сме 
виждали нещата не с логика и 
практичност, а с фантазия и 
сърце.

„Да разкрия красотата в 
тези мръсни, стари, счупени 
и пренебрегнати неща, моите 

съкровища, сякаш казваха, 
виж ме, виж ме, знаеш ли 
какво ми е, какво съм пре-
живяло, а аз отвръщах чуде-
сено си, сега ще разправя за 
теб. Истинско щастие и на-
дежда, че всички можем да 
бъдем погледнати с такива 
очи, въпреки бремето си.“ 
Това е скромната идея зад 
приказките на Дана, а ако 
си готов да видиш звездно-
то небе в ръждясало парче 
ламарина или леденият 
пейзаж в накъсаната хар-
тия, значи си готов за „Фан-
тазмографии 2“. Ако ли не, 
ще се наложи няколко пъти 
да обиколиш залта, дока-
то се чудиш какво точно е 
препречило пътя и` в този 
кадър.

Фантазмографии 2 ще ос-
тане в Музей на фотографи-
ята и съвременните визуал-
ни изкуства до 25-ти март.

Информация и снимки: Музей 
на фотографията и съвре-

менните визуални изкуства


