
След новината за кри-
зата около язовир "Бялата 
чешма", наши читатели 
се поинтересуваха и за 
състоянието на язовир 
"Копринка"

Силните дъждове от по-
следните дни и повишени-
ят отток на водата довел до 
критично състояние язовир 
“Бялата чешма” породиха 
известни притеснения за 
състоянието на останалите 
водни съоръжения в региона 
и най вече за състоянието на 
“казанлъш-
кото море”.

Към стр. 2

КАКВО МОЖЕ И КАКВО НЕ МОЖЕ 
ДА ПРАВИМ И ДА НОСИМ СЛЕД 6 МАЙ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
В КАЗАНЛЪК, В БЪЛГАРИЯ 
И В ДРУГИТЕ СТРАНИ ОТ ЕВРОПА
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Най-големият СПА–комплекс на Балканите Язовир "Копринка"

Цена 0.60 лв. Вестникът на 10 поколения казанлъчани
БР.

Основан на 1 юни 1924 г. от Петър Топузов и е най-дългогодишното периодично издание в България
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СВЕТИ ГЕОРГИ 
ПОБЕДОНОСЕЦ

"Като освободител
 на пленници

и на бедни защитник,
на немощни лекар,
на царе поборник,

победоносни
великомъчениче Георги,

Моли Христа Бога,
да се спасят нашите души."

е един от най-тачените 
светци, мъченик за Хрис-
товата вяра. Той е почитан 
и от източните, и от запад-
ните християнски църкви, а 
също така и в Исляма.

6МАЙ
 Е ДЕНЯТ, В КОЙТО ПОЧИТАМЕ СВЕТЕЦА

И  ХРАБРОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Към стр. 8

Точно преди една го-
дина, по време на пред-
ставянето на проекта за 
изграждането на СПА 
комплекса в Община Ка-
занлък, кмета Стоянова 
заяви: „Това е една дъл-
го чакана инвестиция в 
община Казанлък, която 
е свързана с развитието 
на туризма, балнео и спа 
лечението".

Строителството на пет-
звездния балнео и СПА 

ИЗГРАЖДАНЕТО 
НЕ СПРЯ ДОРИ
НА ПЪРВИ МАЙ

комплекс в района на село 
Овощник напредва с бързи 
темпове. Това показа про-
верка на вестник ИСКРА. 
Строителните работи не 
спряха дори на първи май. 
Забелязахме, че поетият 
ангажимент да бъдат за-
пазени в голяма степен и 

съществуващите дървесни 
видове се изпълнява. СПА–
комплекса е разположен 
на мястото на някогашния 
профилакториум, от север-
ната страна на съществува-
щия „ Аквапарк” по пътя за 
село Овощник. 
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Родители на ученици до 7 
клас, навършили 14 години, 
както и семейства, в които 
единият или двамата роди-
тели са останали без работа, 
но нямат право на обезще-
тение за безработица, също 
ще могат да получат едно-
кратна помощ от 375 лв. 
Обхватът на целевите групи, 
на които приоритетно ще се 

И ЗА БЕЗРАБОТНИ 
РОДИТЕЛИ С ДЕЦА 

ДО 14 ГОДИНИ

ПО 375 ЛЕВА

отпуска тази подкрепа, се 
разширява с цел да се нама-
лят негативните последици 
върху семействата с деца, 
които изпитват финансови 
затруднения по време на 
извънредното положение. 
Кандидатстването по но-
вите критерии започна от 
5 май.

Кандидатстването по новите критерии вече тече

Към стр. 2

НЯМА ДА 
ПРЕЛЕЕ

Ремонтът на надлез 
„Катекс“ е наложителен 
предвид не само със-
тоянието на неговата 
настилка, а и на самата 
му конструкция, каза за-
местник-кметът по стро-
ителство в Община Ка-
занлък Даниела Коева.

ПЪРВО ЩЕ 
ОБЪРНЕМ 
ВНИМАНИЕ НА 
КОНСТРУКЦИЯТА

Надлез "Катекс"

Дирекция "Бюро по труда" - Казанлък

 Тя поясни, че основните 
дейности в ремонта на този 
надлез се изразяват точно 
в отстраняване на дефек-
тите, които са настъпири с 
течение на времето и върху 
констрпукцията.

От началото на кризата с 
разпространението на заразата 
с COVID-19 Община Казанлък 
срещна подкрепата и съдей-
ствието на редица добровол-
ци, които се включиха с без-
възмездна помощ в няколко 
направления:

- Дежурство на тел. 0 700 400 
56 – Спешния телефон на Об-
щина Казанлък. Доброволците 
приемаха заявки , от възрастни, 
самотноживеещи и/или болни 
хора за доставка на медика-
менти, хранителни продукти и 
топла храна 24-часа в деноно-
щието се приемат заявки;

- Дежурство на тел. 
0887700846 на медицински се-
стри от училищното здравео-
пазване,  които предоставяха 
информация и консултации на 
здравнонеосигурени лица;

- Доброволци, които в на-
чалото на извънредното поло-
жение разнасяха и разлепяха 
информационни листовки за 
мерките и спешните телефони 
за информация;

- Доброволци, които участва-
ха в периодичната дезинфекция 
на града и населените места;

- Доброволци, включени в 
екипите за контрол върху спаз-
ването на противоепидемич-
ните разпоредби на здравния 
министър и кмета на общината 
по въведените мерки за предо-
твратяване на разпростране-
нието на Covid 19.

ОБЩИНА 
КАЗАНЛЪК 
БЛАГОДАРИ НА 
ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ!
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"Няма ги страха и напре-
жението, които се чувства-
ха  сред розопроизводите-
лите в началото"

РОЗОВИЯТ ЦВЯТ 
В КАМПАНИЯ 

2020 
ЩЕ БЪДЕ 
ПРИБРАН

Директорът на ДБТ - Казанлък, Илиана Жекова, отговаря 
на въпросите на в. Искра

Интервю с председателя на Съюза на 
производителите на етерично-маслени култури, Зара Клисурова, четете на стр. 3

Зара
КЛИСУРОВА: 

1259 КАЗАНЛЪЧАНИ СА 
СЕ РЕГИСТРИРАЛИ 

ОТ НАЧАЛОТО НА 
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ



Брой 132 Петък, 8 май 2020 г.
Какво може и какво не може

В Община Казанлък и България:

На територията на някои 
европейски държави:

В условията на Пандемия

От 06 май освен в Бъл-
гария, в редица европей-
ски страни започнаха да 
вдигат някои от ограни-
чителните мерки, нало-
жени заради пандемията 
от COVID-19. По този по-
вод Франс прес представя 
кратка справка какво и 
къде вече работи.

Италия - италианците мо-
гат да посещават роднините 
си, да се събират на ограни-
чени по брой групи, парко-
вете се отварят, запазва се 
социалната дистанция меж-
ду хората в тях. Подновява се 
изцяло работата в строител-
ството и търговията на едро. 
Кафенетата, ресторантите и 
баровете ще продават храна 
за вкъщи. Училищата няма 
да отварят врати до сеп-
тември. Ограниченията за 
придвижване от една област 
на друга остават. Маските са 
в сила за летищата и гарите 
и за обществения транспорт. 
Подновяват се пътниче-
ските полети на летищата 
Чампино в Рим и Перетола 
във Флоренция, които бяха 
сред временно затворените 
летища в страната заради 
епидемията.

Испания - подновяват ра-
бота малки търговски обек-
ти като фризьорски салони, 
които могат да приемат ин-
дивидуални клиенти след 
предварително уговорен 
час. Баровете, кафенетата и 
ресторантите ще продават 
стока за вкъщи. Маските са 
задължителни в обществе-
ния транспорт. На малки 
острови от Канарския и Ба-
леарския архипелаг ще бъде 
разрешено отварянето на 
повечето магазини, музеи 
и тераси на барове и рес-
торанти, но при ограничен 
капацитет. Там също ще бъ-
дат отворени хотели, но при 
определени условия. Учили-
щата остават затворени до 
септември.

Гърция - близо 10 процен-
та от затворените търговски 
обекти ще могат да отворят 
врати, сред които книжар-
ници, магазини за електро-
ника, оптики, пунктове за 
технически прегледи на пре-
возни средства, магазини за 
спортни стоки, магазини за 
градинарски пособия, фри-
зьорски салони и козметич-
ни студия, които ще работят 
с предварително записване, 
както и шивашки ателиета. 
Църквите ще отворят врати 
за индивидуални молитви.

Португалия - отварят вра-
ти малки квартални мага-
зини, фризьорските салони 
при предварително записан 
час, магазините за продаж-
ба на автомобили, книжар-
ниците. Данъчните служби 
също отварят врати при 
предварително уговорена 

среща и с изискване за носе-
не на маска. Маските стават 
задължителни в обществе-
ния транспорт. Разрешават 
се индивидуалните спортове 
на открито.

Германия - отварят се 
постепенно училищата в 
някои провинции. Ще се от-
ворят фризьорските салони. 
Продължава и отварянето 
на храмовете, музеите, ме-
мориалните комплекси, зо-
опарковете. Баровете и рес-
торантите ще правят само 
доставки до дома. Маските 
стават постепенно задъл-
жителни в транспорта и 
магазините.

Австрия - в училище 
се връщат зрелостниците, 
преди постепенното под-
новяване на занятията на 
другите ученици. Маските 
са задължителни в обществе-
ния транспорт и магазините.

Белгия - предприятията 
и компаниите, в които не 
се приемат посетители, ще 
отворят врати отново, а мас-
ките стават задължителни за 
обществения транспорт.

Унгария - извън Будапе-
ща се отварят терасите на 
кафенетата и ресторантите, 
плажовете. Подновяват се 
професионалните спортни 
тренировки. Маските са за-
дължителни в магазините и 
обществения транспорт.

Полша - отварят се хоте-
лите, търговските центрове, 
част от културните институ-
ции, сред които библиотеки-
те и някои музеи.

Хърватия - подновяват 
дейността си услугите, при 
които има близък контакт с 
клиентите, като фризьорски-
те салони.

Словения - отварят се те-
расите на кафенетата и рес-
торантите, както и музеите, 
фризьорските салони, кни-
жарниците. Подновяват се 
тренировките на професио-
налните спортисти. Маските 
са задължителни в затворени 
пространства на обществени 
места, в обществения транс-
порт и магазините.

Сърбия - отварят се кафе-
нетата и ресторантите при 
спазване на социалната дис-
танция, маските стават за-
дължителни в обществения 
транспорт, междуградските 
влакове и автобусите на дъл-
ги разстояния.

Косово - в няколко гра-
да се отменя карантината, 
а гражданите ще могат да 
излизат два пъти на ден по 
90 минути преди обед и сле-
добед. Подновяват работа и 
строителите, брокерите на 
недвижими имоти. Възобно-
вяват се някои дейности в 
сферата на услугите.

Исландия - подновяват 
работа университетите, 
музеите и фризьорските 
салони.

Площадката на комплекса 
е 41,5 дка. В момента се из-
гражда основното тяло с РЗП 
от 43 500 кв.м. Комплексът 
предвижда добре развита 
балнеология и спа – център. 
Хотелът ще бъде 5 – етажен, 
с 246 стаи всяка от които 50 
квадратни метра, 19 апарта-
мента. Общият капацитет на 
бъдещия хотел ще бъде до 700 
души.Предвидени са 266 пар-
коместа, като 30 от тях са за 
електроавтомобили, за които 
са осигурени зарядни стан-
ции и на външния паркинг, 
и в подземния гараж на сгра-
дата, чийто капацитет е 68 
паркоместа. Комплексът ще 
разполага със 7 конферент-
ни зали, голям основен рес-
торант в хотелската сграда, 
балнеология и спа – център 
със сериозната площ от 1500 

От помощта ще се въз-
ползват преимуществено 
семейства с деца, в които 
към момента на заявява-
не на помощта двамата 
или единият от родите-
лите няма право на пла-
тен отпуск и са ползвали 
минимум 20 работни дни 
неплатен отпуск поради 
невъзможност да работят 
от къщи. Същите права 
имат и родителите, кои-
то сами отглеждат децата 
си.

Еднократна помощ от 
375 лв. ще се изплаща на 
семейства, които не са по-
лучавали помощ на същото 
основание през 2020 г. Кан-
дидатите не трябва да имат 
доходи от втори трудов до-
говор, наем, рента, аренда 
и др.

Помощта ще се изплаща 
в случай, че родителите, 
които кандидатстват за нея 
не са включени в схемата за 
компенсации за запазване 
на работните места, добила 
популярност като мярката 
60 на 40.

Двамата родители или са-
мотният родител трябва да 
са осигурявани по реда на 
Кодекса за социално осигу-
ряване в последните 6 ме-
сеца. Това условие няма да 
се прилага за безработните 
родители без право на обез-
щетение за безработица.

Помощта ще се отпуска 
приоритетно на семейства, 
в които единият родител е 
в неплатен отпуск, а други-
ят не получава обезщетения 
за безработица, временна 
нетрудоспособност или за 

за закрила на детето, които 
отговарят на критериите за 
получаването й.

Подкрепата е насочена 
приоритетно към семей-
ствата, които отговарят на 
някое от описаните по-горе 
изисквания. За нея могат да 
кандидатстват всички оста-
нали нуждаещи се лица и се-
мейства, които изпитват за-
труднения за задоволяване 
на инцидентно възникнали 
здравни, образователни, 
комунално-битови и други 
жизненоважни потребности 
по време на извънредната 
ситуация, причинена от раз-
пространението на вируса 
Covid-19.

Източник: МТСП

Допълнително напре-
жение предизвика сред-
нощната поява на минис-
търа на околната среда и 
водите Емил Димитров.

Екипът ни видя, че язови-
ра е запълнен едва на поло-
вина. Справка в средноста-
тистическото разпределение 
на годишния приток на 

язовира се вижда, че най ви-
сока вода се достига около 
втората половина на месец 
април. Липсата на снежна 
покривка по линиите на ос-
новния водосбор показва че 
за тази година нивото на во-
дата е около масималната си 
стойност.

Видяхме също че, много 
казанлъчани избраха раз-
ходките около язовира след 
отпадането на някои огра-
ничителни мерки.

Коева подчерта, че кон-
структивното обследване, 
направено от компетент-
ни проектанти, засяга де-
фекти свързани основно с 
отводняването на моста, 
вследствие на което по-
върхностните води са 
проникнали в деформа-
ционните му фуги и са 
претърпели различни 
поражения. 

Ще бъде реконструирана и 
една греда, която има обру-
шаване на покритието, кое-
то е видимо:„Други дефекти 
не са открити в конструкци-
ята и тя е в състояние напъл-
но да понесе натоварването, 
за което е проектирана.“

Заместник-кметът пояс-
ни също, че Община Казан-
лък е сключила договор за 
изпълнение на строител-
ните дейности в края на 
2019година. Договорът е на 

стойност 2 млн. 495 хил.лв., 
средства, които също през 
2019 година са осигурени от 
Правителството.

Коева уточни, че ремонт-
ните дейности на надлеза“ 
ще започнат тази седмица. 
Срокът за изпълнение по до-
говор е 6 месеца. Има заповед 
на кмета за въвеждане на вре-
менна организация на дви-
жение в района на надлеза. 
Заповедта и съответно про-
мените, които касаят движе-
нието в този участък ще бъдат 
съобщени, както е по закон, 
на всички институции, които 
касаят тези промени, на кме-
товете на населени места, на 
превозвача на обществения 
транспорт. За променените 
маршрути за срока на изпъл-
нение на ремонтните дейнос-
ти на надлеза има решение на 
Общинския съвет. Ще бъдат 
уведомени и всички директо-
ри и собственици на фирми. 

На всеки един от Вас, 
уважаеми доброволци, 
поднасяме най-сърдечни 
благодарности за потвър-
дената добра воля и ярък 
пример за проявена чове-
щина във време на сериозни 
предизвикателства! 

НАНЧО СЕМЕРДЖИЕВ 
КРАСИМИР ОРТАКЧИЕВ
АДРЕАН КАЧАНОВ
ИРЕНА ДУНАВСКА
НИНА ТИЛЕВА
ТАНЯ ИВАНЧЕВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА
ЕЛИЦА ВАКЛИНОВА
ТАТЯНА ТЕНЕВА
КРИСТИНА ПЕЕВА
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА
ВАНЯ ЖЕКОВА
СЕВИНА КЕМАЛОВА
КРИСТИЯН ЖЕЛЯЗКОВ
ГАЛИНА МОЛЛОВА
МИЛЕНА ДЕРВИШЕВА
МРЦ „ВЗАИМОПОМОЩ“
РУМЕН СОМОВ  
КРАСИМИР ЦАНЕВ 
АТАНАС МИТЕВ  
ДЕНИЦА ДАЧЕВА 
ТОНИ ДИМИТРОВА, 
РУБЕН, ПОРТУГАЛИЯ 
СЛИМ, ТУНИС
МАРТА, ИСПАНИЯ
ОЛЕГС, ЛАТВИЯ
АНДЖЕЛИК, ФРАНЦИЯ
МОТОКЛУБ „ЧЕРНИТЕ РОЗИ“

Вие доказахте, че заедно 
можем да се справим!

отглеждане на дете между 1 
и 2 години, както и пенсия (с 
изключение на социална пен-
сия за инвалидност). Предим-
ство при получаването на фи-
нансовата подкрепа ще имат 
и домакинствата, в които ме-
сечният доход на човек през 
месеца преди ползването на 
неплатен отпуск е 610 лв.

Помощта може да бъде от-
пусната, ако детето/децата от 
семейството са посещавали 
детска ясла, детска градина 
или училище преди 13 март 
2020 г. Еднократна помощ 
от 375 лв. ще се отпуска и на 
доброволни приемни семей-
ства и семейства на близки и 
роднини, при които е наста-
нено дете по реда на Закона 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЙ-ГОЛЕМИЯТ СПА-
КОМПЛЕКС НА БАЛКАНИТЕ НЕ СПРЯ ДОРИ
НА ПЪРВИ МАЙ

кв.метра. В сутерена сградата 
освен паркинги и технически 
помещения, са предвидени и 
добре развити и комфортни 
помещения за персонала.

Припомняме, че „Лети-
ще Казанлък” АД с поредица 

жалби се опита да атакува 
изграждането на най-голе-
мия СПА – комплекс на Бал-
каните. В свое становище 
обаче Дирекцията за нацио-
нален строителен контрол 
посочи, че няма нарушения в 

строителството на СПА – ком-
плекса и то трябва да продъл-
жи. Цялата документация по 
проекта е съобразена със За-
кона на устройство на тери-
торията и Общия устройствен 
план на Казанлък.

от стр. 1

Даниела КОЕВА: ПЪРВО ЩЕ 
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ НА 

КОНСТРУКЦИЯТА

ЯЗОВИР "КОПРИНКА" 
НЯМА ДА ПРЕЛЕЕ

от стр. 1

от стр. 1

ОБЩИНА 
КАЗАНЛЪК 
БЛАГОДАРИ НА 
ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ!

от стр. 1

Важно е за Вас да знаете!
от стр. 1

ПО 375 ЛЕВА И ЗА 
БЕЗРАБОТНИ РОДИТЕЛИ 
С ДЕЦА ДО 14 ГОДИНИ

От 1-ви май парковете 
в Казанлък „Розариум“ и 
„Тюлбето“ са отворени за 
ползване при спазването 
на всички противоепиде-
мични мерки. Ползване-
то на пейките, детските 
площадки и съоръжения 
е забранено. Същите пра-
вила важат и за площад-
ките в междублоковите 
пространства.

Разреши се и пускането в 
действие на кафе машини и 
вендинг апарати, поставени 
на обществени места на те-
риторията на Общината.

От 4 май се допусна  упра-
жняването на индивидуа-
лен спорт на открито, в т. ч. 
тенис, колоездене, лека ат-
летика, голф, при спазване 
на дистанция от най-малко 
2,5 метра между отделните 
спортуващи.

Допуснаха се и посещени-
ята на самостоятелни плувни 
комплекси и басейни, без да 
се разрешава функционира-
нето на прилежащите към 
тях търговски обекти, при 
спазването на някои проти-
воепидемични мерки

От 4 май се допусна още 
провеждането на обучения 
от:

• учебните центрове за 
придобиване на правоспо-
собност за управление на 

МПС
• висшите училища, които 

извършват първоначално 
и периодично обучение на 
инструкторите;

• учебните центрове, кои-
то извършват специална и 
допълнителна подготовка 
на морските лица;

• учебните центрове, кои-
то извършват обучение в 
областта на гражданското 
въздухоплаване;

• центровете за профе-
сионално обучение и ква-
лификация в железопътния 
транспорт.

От 6 май на ресторантите, 
кафе сладкарниците, пи-
тейните заведения и тези за 
бързо обслужване се разре-
шава да работят с клиенти 
на откритите си търговски 
площи (градини, тераси и 
др.) при спазване на опре-
делени противоепидемични 
мерки.

Допускат и посещенията 
на музеи на открито, при 
спазване на изискването 
за социална дистанция и 
всички противоепидемични 
мерки.

Също така се преуста-
новява и дейността на 
контролно-пропускател-
ните пунктове, органи-
зирани от МВР, на вход-
но-изходните пътища на 
областните центрове. 
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Общината

1. Колко са регистрира-
ните в Бюрото по труда в 
Казанлък от началото на 
извънредното положение 
и как се промени равни-
щето на безработицата в 
обслужвания от ДБТ-Ка-
занлък регион?

Отг: Дирекция „Бюро по 
труда” Казанлък е с тери-
ториален обхват от пет об-
щини – Павел баня, Казан-
лък, Мъглиж, Николаево и 
Гурково. 

Всяка от общините, 
които са в обхвата на ДБТ 
Казанлък има своя спе-
цифика. Община Казан-
лък е с най-добре развита 
икономика и в условия-
та на тази непредвидена 
и извънредна ситуация 
броя на лицата, освобо-
дени от местни фирми е 
най-голям. От 13.03.2020 
г., когато беше обявено 
извънредно положение до 
30.04.2020 г. броят на но-
ворегистрираните безра-
ботни лица общо за бюро-
то е 1988, като 1259 от тях 
са от община Казанлък. За 
сравнение през изминала-
та 2019 г. за същия период 
броят на новорегистрира-
ните безработни лица е 
бил 614, от които 370 лица 
от община Казанлък.

2. От кои сектори на 
икономиката са предим-
но освободените от на-
чалото на извънредното 
положение?

Отг: От началото на 
извънредното положение 
до 30.04.2020 г. 69.3 % от 
новорегистрираните без-
работни лица са заявили 
като причина за регис-
трация епидемиологич-
ната обстановка свързана 
с COVID-19. Най-голям е 
делът на новорегистри-
раните безработни лица 
от сектор Хотелиерство и 
ресторантьорство, тури-
зъм – 32%, следван от Ин-
дустрия – 18.7 %, Търговия 
– 16.9%. Има освободени 
хора и от сектор Прера-
ботваща промишленост; 
Култура, спорт и развлече-
ния; Строителство; Селско 
стопанство.

3. Колко и как регис-
трираните безработни из-
ползват предлаганите от 
АЗ онлайн услуги?

Отг: От началото на 
извънредното положение 
Агенция по заетостта въ-
веде онлайн регистрация 
на лицата, които желаят 
да се регистрират като 
безработни. Тази услуга 
се предоставя чрез Един-
ния портал за достъп до 
електронни администра-
тивни услуги на Държав-
на агенция „Електронно 
управление”, както и чрез 
подаване на документи 
по електронна поща или 
чрез лицензиран пощен-
ски оператор. Това са въз-
можности за регистрация 
в бюрото по труда без не-
обходимост от посещение 
на място и от началото на 
извънредното положение 
до края на месец април са 
се възползвали 96 наши 
клиенти. 

Със Закона за мерките 
и действията по време на 
извънредно положение се 
предоставя и нова услуга, 
чрез която хората, посе-
щаващи бюрото по труда 
за да се регистрират като 
безработни, могат на съ-
щото място да подадат и 
заявление за обезщете-
ние, без да е необходимо 
да посещават и офиса на 
НОИ. Приетите заявления 
за обезщетения ще се пре-
дават на НОИ по служебен 
път.

В тази връзка отново ще 
напомня, че за периода на 
извънредното положение 
спират да текат норматив-
но определените срокове 
за регистрация в бюрото 
по труда и за подаване на 
заявление за обезщетения 
при безработица. Доку-
ментите могат да бъдат 
подадени до 14 дни след 
отмяната на извънредно-
то положение и ще се счи-
тат за подадени в срок.

В условията на извън-
редно положение и ДБТ 
Казанлък като институ-
ция спазва всички мер-
ки за социална дистан-
ция и ограничаване на 

разпространението на ко-
ронавируса. В тази връзка 
поддържаме комуникация с 
нашите клиенти по телефон 
или електронна поща, като 
контактите и предоставяне-
то на услуги „лице в лице” са 
изключително редки и само 
в краен случай. 

Важно е да подчертая, че 
в условията на извънредна 
ситуация продължаваме да 
поддържаме и контакти с 
работодателите от региона 
за търсене на работна сила. 

4. Колко работодатели в  
обслужвания от ДБТ-Казан-
лък регион са се възполз-
вали от възможностите на 
Мярката 60/40?

Отг: От 31 март 2020 г. 
Агенцията по заетостта от-
кри процедура за кандидат-
стване на работодатели за 
изплащане на компенсации 
по реда на чл.1 от Постано-
вление № 55 от 30.03.2020 г. 
за определяне на условията 
и реда за изплащане на ком-
пенсации на работодатели с 
цел запазване на заетостта 
на работниците и служите-
лите при извънредното по-
ложение, обявено с решение 
на Народното събрание от 
13 март 2020 г.

Към настоящия момент в 
ДБТ Казанлък са подадени 
77 заявления, чрез които 
работодателите да бъдат 
компенсирани за 1222 лица.  
ДБТ Казанлък продължа-
ва да  приема заявления и 
документи за изплащане 
на компенсации по реда на 
ПМС № 55/30.03.2020 г., като 
припомням, че те се подават 
към съответната Дирекция 
„Бюро по труда”, обслужва-
ща територията по мястото 
на работа на работниците и 
служителите, независимо от 
начина на подаването.

Препоръчително е доку-
ментите да се подават по 
електронен път чрез Систе-
мата за сигурно електронно 
връчване /ССЕВ/, подписани 
с квалифициран електронен 
подпис /КЕП/. Документите 
могат да се подават и чрез 
лицензиран пощенски опе-
ратор и само при невъзмож-
ност за ползване на тези два 
начина – чрез посещение в 
бюрото по труда. Важно е да 
отбележа, че много работо-
датели се обърнаха към нас 
за разяснения във връзка 
с подаването на заявления 
и документи за изплаща-
не на компенсации, като 
всички са консултирани с 
необходимата прецизност 
и внимание, защото винаги 
се ръководим от основната 
си мисия да бъдем в помощ 
на тези, които имат нужда 
от нас. 

5. Какво се случва в „Ар-
сенал“ АД след обявеното 
масово съкращение на 2000 
работници и служителите 
и изявлението на Николай 
Ибушев, изпълнителен ди-
ректор на фирмата, че „Съ-
кращения в завод „Арсенал“ 
няма и няма да има до края 
на м.май“?

Отг: Уведомлението за 
масово уволнение във фир-
ма „Арсенал”АД беше пода-
дено на 24.03.2020г. В уве-
домлението е посочен срок 
за планирано прекратяване 
на трудовите договори от 
29.04.2020 г. до 30.06.2020 г. 
на основание чл.328, ал.1, 
т.3 от КТ или това е прекра-
тяване на трудовия договор 
от работодателя с предиз-
вестие при намаляване на 
обема на работа. На този 
етап няма освободени лица 
от фирма „Арсенал” АД с та-
кава причина. 

*Снимката е направена преди въвеждането на извънредно положение в страната

Зара КЛИСУРОВА: 

РОЗОВИЯТ 
ЦВЯТ В 
КАМПАНИЯ 
2020 
ЩЕ БЪДЕ 
ПРИБРАН

ДИРЕКТОРЪТ НА ДБТ - КАЗАНЛЪК, 
ИЛИАНА ЖЕКОВА, ОТГОВАРЯ НА 

ВЪПРОСИТЕ НА В. ИСКРАот стр. 1

Госпожо Клисурова, Кон-
султативният съвет, който 
се проведе в Министер-
ство на земеделието, бе 
очакван с много надежди 
от страна на розопроизво-
дителите. Оправдаха ли се 
тези надежди?

Да, оправдаха се. Благода-
рение на решенията от този 
съвет, ние можем категорич-
но да кажем, че кампания 
ще има и розовият цвят ще 
бъде обран в кампания 2020. 
Няма ги страховете и напре-
жението, които се чувстваха в 
началото.

Какви са решенията в 
полза на розопроизво-
дителите, взети на този 
съвет?

Едно от тях е, че имаме 
право да подаваме към бюра-
та по труда заявка за наемане 
на  хора – розоберачи за кам-
пания 2020г. Сключване на 
еднодневни договори сеока-
за не така успешна практика 
във времето, затова по време 
на разговорите в Министер-
ство на земеделието гласът 
на земеделеца беше за това 
да бъдат сключвани много-
дневни договори. Обсъден 
бе и въпросът тези договори 
кога точно да се пускат, тъй 
като предходния ден се пра-
ви заявка за хората, които 
ще берат, но не винаги тези, 
които са обещали, се явяват 
на следващия ден на розобер. 
И преди изискването беше 
договорите да бъдат предва-
рително пуснати. Съответно 
се взе решение да бъдат пус-
кани и да бъдат при хората, в 
момента, когато те напускат 
розобера и тръгват към до-
мовете си. Това е много по – 
удачна форма.

Дискутирано бе и по въ-
проса с транспорта. Капаци-
тетът на преводните средства 
ще се използва на 50%, за 
да се спазват изискванията 
във връзка с пандемията от 
COVID – 19, т.е. през седалка. 
Другият начин за придвижва-
не е със собствени автомоби-
ли, с ограничението за двама, 
максимум до трима човека в 
автомобил. 

Декларациите за тръгване 

към розовия масив на хората, 
за да се знае къде точно оти-
ват да берат, ще бъдат давани 
предния ден при поръчката 
на хората, които ще участват 
в кампанията по прибира-
не на розовия цвят. Това са 
все неща, които бяха обсъж-
дани, докато се стигне до 
окончателния вариант. Това 
е по-добра форма, отколко-
то първоначално водените 
разговори за провеждане на 
кампанията. 

Как ще бъде решен въ-
просът с маските и ръкави-
ците по време на розобер?

В нашия отрасъл не е удач-
на употребата на найлонови 
ръкавици, тъй като бодлите 
на розата раздират ръкави-
ците. През розоберния пери-
од много често падат дъждо-
ве, влагата е много голяма и 
това би затруднило използва-
нето на маските непрекъсна-
то по време на розобера, така 
те ще бъдат използвани при 
тегленето на набрания розов 
цвят на кантара. Така че има 
облекчаващи условия за про-
веждане на розоберната кам-
пания и относно санитарния 
режим. 

Освен това, министър Та-
нева обеща, че ще разговаря с 
щаба, за да може в сектора по 
време на кампанията да има 
по-различни мерки, отколко-
то за другите граждани. Ние 
в момента сме свидетели, че 
режимът се облекчава и може 
би по този начин няма да се 
стигне до подобно решение.

Какво беше решено във 
връзка с предложение-
то за финансиране на 
розопроизводителите?

Влошено е финансовото 
състояние на розопроизво-
дители, поради неплащане на 
розов цвят от минали години 
и липсва финансиране на зе-
меделците. Само физически 
лица, които са съкратени, 
имаха право да ползват об-
лекчението за тримесечието 
по 1500 лв. Консултативният 
съвет даде зелена линия и на 
земеделски производители, и 
на физически лица да ползват 
това финансиране. А фирми-
те занимаващи се със земеде-
лие, съответно да кандидат-
стват за по-голям размер от 4 
хил.500 лв. 

Във връзка с цената на ро-
зовия цвят, от Министерство-
то бе казано, че държавата не 
може да се намеси в един сек-
тор като розопроизводството, 

където има пазарни отно-
шения между розопроизво-
дител и розопреработвател. 
Цената ние ще продължим 
да обсъждаме съответно при 
подписване на договорите с 
розопреработвателите. 

Според Закона за розата-
при  подписването на пред-
варителните договори за 
изкупуване на розовия цвят, 
трябваше да се впише в тях 
номерът на картончето, с 
който е вписан в Регистъра 
съответния розопроизводи-
тел. Но тъй като срокът беше 
удължен и се появява невъз-
можност да получат всички 
хора подали своите молби 
до 30 април картончета, то в 
Министерството бе разреше-
но на база на входящия но-
мер на заявлението да бъде 
вписан в договора съответ-
ния розопроизводител. Беше 
удлжен срокът с още 1 месец 
от 15 май, който беше обявен 
като краен срок за каранти-
на и до 15 юни ще има право 
за подаване на документи 
за вписване в регистъра на 
розопроизводителите.

Едно добро решение на Ми-
нистерство на земеделието е , 
че в края на годината минис-
тър Танева обяви, че ще бъдат 
допълнително финансира-
ни розопроизводителите от 
бюджента.

Във връзка с наемането на 
работната ръка, от бюрата по 
труда имат задължения го-
дишно да полагат грижи, този 
безвъзмезден труд да бъде от-
работван в сектор земеделие. 
По този въпрос разговорите 
ще продължат, тъй като има 
и такива, които не одобряват 
това решение.

Имате ли информация 
към този момент колко са 
регистрираните розопро-
изводители и съответно 
розови масиви?

След като бъде приключен 
регистърът, ще може да бъдат 
дадени данни за регистре-
раните розопроизводители. 
Има интерес от много хора, 
коиот бяха в сивия сектор, и 
аз самата наблюдавам, че те 
съответно подават докумен-
ти за записване в регистрите. 
Което означава, че ще изля-
зат на светло площите с розо-
ви насаждения.

От началото на 2020 
година имаме и Закон 
за розата. Много се гово-
ри за него, преди още за 
бъде той приет, даваха се 

много предложния. Вие 
като човек от бранша, до-
волна ли сте от този за-
кон и в каква степен той 
подпомага решаването 
на проблемите в сектора 
розопроизводство?

Този закон внася ред в сек-
тора, като се започне още от 
използването на качествен 
разсад и създаване на ка-
чествени розови насаждения 
от роза дамасцена. Тъй като 
има предвидени органи, кои-
то ще контролират този про-
цес. А относно създадените 
нови насаждения, съответно 
при регистрацията ще се из-
исква документ за произход 
на посадъчния материал. По 
този начин смятам, че ще 
има ред в първото стъпало от 
процеса.

В Закона ще бъде прокон-
тролиран и агротехнически-
ят процес. Има предложение 
от Асоциацията на розопро-
изводителите за създаване-
то на технологична карта с 
обновяване на използваните 
препарати, което е добре. Бя-
хме свидетели и във връзка 
с кампанията по мерките за 
финансиране безвъзмездно 
за пръсканията по розите, 
че бяха включени по-голям 
брой растително защитни 
препарати от преди използ-
ваните. Години наред бяха 
използвани едни и същи пре-
парати, а тази година съста-
вът беше обновен.

Във връзка с договорите. За 
какво много държахме да бъ-
дат включени тези договори 
в закона. До сега има много 
приет от розопрореработва-
телите цвят но неизплатен, 
което затруднява финансово-
то положение. А в този дого-
вор ще бъдат вписани цената 
и точните срокове на разпла-
щане на розовия цвят. Има 
законова основа да се търсят 
след това законните права. А 
аз съм сигурна, че тази първа 
година, в която ние сме под 
законодателството на Закона 
за розата, ще установим про-
пуски и ще се констатират 
някои неща, които ще трябва 
да се изменят и добавят. Но 
ние имаме добрата уговорка 
с Комисията по земеделие 
в Парламента, че ще имаме 
право да направим предло-
жения, допълнения, изме-
нения в закона, за да може 
той да бъде усъвършенстван 
и по-добър за хората, които 
работят в сектора.

от стр. 1

Срокът за изпълнение на 
строително-монтажните 
работи е 1 280 календарни 
дни или близо 3 години и 
половина.

6 са отворените оферти в 
тръжната процедура за избор 
изпълнител на строителен 
надзор при проектирането и 
строителството на тунел под 
Шипка.

Предвижда се изгражда-
нето на участък с дължина 
10,553 км, от които 7,6 км 
са ново строителство, а 2,9 
км са реконструкция на съ-
ществуващия път I-5 Габрово 
– Казанлък, както и 5 тунела 

с обща дължина 4,011 км. Ту-
нелът под Шипка ще е 3,22 
км. Останалите 4 тунела са 
по-малки – съответно 171 м, 
240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат 
построени още 6 моста и 1 
подлез, 12 бр. армирани на-
сипи, една стоманобетонова 
подпорна стена, една сто-
манобетонова укрепителна 
стена и т. н. Индикативната 
стойност на поръчката за 
строителен надзор е 6 243 600 
лв. без ДДС.

Отворените оферти са на :
• Обединение Консул-

танти Шипка 1, с участни-
ци: „3TI PROGETTI ITALIA 

– INGEGNERIA INTEGRATA 
S.p.A, “ПИ ЕС КОНСУЛТ” 
ЕООД и „КОНТПАС“ ООД;

• „ИНФРА ИНВЕСТ ШИПКА“ 
ДЗЗД, с участници: „ПЛАН 
ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД, 
„Инфра контрол“ ЕООД, „Ин-
фрапроект консулт“ ЕООД и 
„Метроконсулт БГ“ ЕООД;

• ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ 
ГАБРОВО/ШИПКА“, с учас-
тници: „СТРОЛ – 1000“ АД и 
„ИНФРАМ“ АД;

• ДЗЗД ПЪТКОНСУЛТ 2000 
ТРИ ЕС ИРД, с участници: 
„ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД, 
„ТРИ ЕС“ ЕООД и ИРД инже-
неринг С.р.л.;

• ДЗЗД ТРАНСКОН-
СУЛТ-СВЕКО, с участници: 
ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД и 
СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД;

• ШИПКА ПИИ-SGS 2020, с 
участници: „Пътинвест-ин-
женеринг“ АД, „СЖС Чехия“ 
ООД и „Гарнетс БГ“ ООД.

Тунелът под вр. Шипка ще 
се намира на 1 км западно от 
прохода Шипка и на 1 км из-
точно от връх Малуша. Север-
ната част на тунела ще бъде 
в област Габрово, а южната в 
област Стара Загора. Той ще 

бъде с две ленти за движе-
ние, две водещи ивици и два 
тротоара.

Срокът за изпълнение на 
строително-монтажните 
работи е 1 280 календарни 
дни или близо 3 години и 
половина.

Предвижда се проектът 
„Проектиране и строителство 
на обект: „Обход на гр. Га-
брово от км 20+124,50 до км 
30+673,48, включително ту-
нел под връх Шипка“ да бъде 
предложен за финансиране 
от бъдещата Оперативна про-
грама „Транспортна свърза-
ност“ 2021-2027 г.

Тунелът ще е възлова точ-
ка при движението в посока 
Север – Юг и чрез него ще 
се осъществява преминава-
нето през Стара планина в 
централната част на Бълга-
рия. Основните транспорт-
ни направления, които ще 
обслужва са: Русе – Велико 
Търново – Шипка – Стара За-
гора – Свиленград (Маказа) и 
Оряхово – Севлиево – Шипка 
– Стара Загора – Свиленград 
(Маказа).

Източник: АПИ

6 СА ОТВОРEНИТЕ ОФЕРТИ ЗА НАДЗОР ПРИ 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТУНЕЛА ПОД ШИПКА



Брой 134 Петък, 8 май 2020 г.
В търсене на Доброто

РЕШЕНИЕ № 145 ОС_398/07.04.2020 г.
Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 

2020 година, като изменя решение №70 от 06.02.2020 г. на ОбС-Казан-
лък в следните точки:

По  приходите в размер  от 66 996 693 лева на 66 210 149 лева , съглас-
но Приложение №1:

1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 27 979 972 лева на 
27 193 428 лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в раз-
мер от 18 069 399  лева на 17 282 855 лева, в т.ч.:

12.1.1 Данъчни приходи в размер от 5 432 500 лева на 5 420 500 лева;
1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер от 11 859 815 лева на 11 771 

815 лева.
1.2.1.3. Помощи и дарения от страната  в размер от 777 084 лева на 

90 540 лева.
По разходите в размер от 66 996 693  лева на 66 210 149 лева, както 

следва:
2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер от 27 979 972 лева 

на 27 193 428 лева, в т.ч.:
2.2.1. За местни дейности в размер от 25 373 949 лева на 25 336 489 

лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно При-
ложение №4

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените 
приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата 
дейности в размер от 2 606 023 лева на 1 856 939 лева, разпределени по  
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2020 
година в размер от 7 850 935 лева на 8 850 935 лева и  максимален  раз-
мер на общинския дълг към 31.12.2020 година (чл. 39 от ЗПФ) -  от 7 850 
935  лева на 8 850 935 лева, в т.ч:

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

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

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

- за оборотни средства (овърдрафт) от Общинска банка АД, при вре-
менен недостиг, необходими за разплащания свързани  дейността на 
Община Казанлък -  1 000 000 лева.

13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 
година в размер на от 9 352 414 лева на 8 700 670 лева, съгласно При-
ложение №13.

Изменя Разчет за разпределението на средствата от приходи  от 
сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватиза-
ция по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ 
ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погася-
ване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и 
техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

Изменя Календар (културен, туристически и международен) на Об-
щина Казанлък за 2020 година и средства в размер от 230 000 лева  на 
172 000 лева за реализирането му, съгласно   Приложение №16.

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

35. Изменя помощи по решение на Общинския съвет в размер от 15 
000 лева на 45 000 лева, като добавя към точката поредно тире:

Еднократно финансово подпомагане в размер на 250 лв. за лица от 
следните целеви групи: самотноживеещи възрастни хора и самотни 
родители, които сами отглеждат децата си, без каквито и да е било 
доходи от Дирекция „Социално подпомагане“ и парично обезщетение 
за безработица от НОИ, съгласно приложено процедура към доклада.

46. Утвърждава средства в размер до 20 645 лева за осигуряване на 
дотация на транспортната услуга на Община Казанлък за месец март 
2020 г., във връзка с въведените антикризисни мерки, отразени в При-
ложение № 4.

47. Общински съвет – Казанлък упълномощава Кмета на община 
Казанлък да сключи споразумение с превозвачите по договора за об-
ществен транспорт за стойността на дотацията.

Освобождава от наемни вноски и тротоарни такси от 01.04.2020 г. 
наематели на общински обекти – ресторанти, питейни заведения, 
временно поставяеми съоръжения /кафеавтомати/, тротоарно пра-
во, спортни клубове, клубове за занимания с деца, обществени бани, 
които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното 
положение, срещу предоставяне на декларация и служебна проверка 
от Общинска администрация.

В Наредба № 26 на ОбС-Казанлък за „Определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги на територията на общи-
на Казанлък“ създава §29 в „Преходни и заключителни разпоредби“ с 
текст „За 2020 година дължимата Такса битови отпадъци се заплаща с 
5% отстъпка до 30.06.2020 г. при условие, че същата се плати в пълен 

Решения на Общински Съвет от 15.04.2020
Вид първенства За всички възрастови групи

Олимпийски първенства До VIII -мо място
Световни първенства До VIII -мо място

Европейски първенства До VIII -мо място
Балкански първенства До VIII -мо място

§3. В Чл. 16  се изменя Таблица № 2:
Класиране Олимпийски

/за всички 
възрастови 

групи/

Световни
/за всички 
възрастови 

групи/

Европейски
/за всички 
възрастови 

групи/

Балкански
/за всички 
възрастови 

групи/
I 300 245 200 120
II 250 215 170 100
III 220 195 150 80
IV 200 180 135 50
V 180 160 110 40
VI 160 150 100 30
VII 140 130 80 -
VIII 120 120 60 -

Класиране Колективни спортове
за всички възрастови 

групи

Хора с 
увреждания

Индивидуални 
спортове за всички 
възрастови групи

I 55 90 68
II 43 70 53
III 41 66 50
IV 35 57 43
V 30 49 37
VI 26 42 32
VII 23 37 28
VIII 22 35 26
IX - 24
X - 23
XI - 21
XII - 20

§4. В Чл. 20 се правят следните изменения: 
1. В ал. 2 числото „12” се заменя с „14”:
2. В ал. 3 се променя Таблица № 3:

Класиране Колективни спортове
за всички възрастови 

групи

За хора с 
увреждания

Индивидуални 
спортове за всички 
възрастови групи

I 39 63 48
II 31 49 38
III 29 46 35
IV 25 40 31
V - - 26
VI - - 23

§ 5. В Чл. 21 се правят следните изменения :
1. В ал. 2 числото „12” се заменя с „14”.
2. В ал. 3 се променя Таблица № 4:

 Колективни спортове
за всички възрастови 

групи

За хора с 
увреждания

Индивидуални 
спортове за всички 
възрастови групи

I 33 57 42
II 27 45 32
III 24 42 29
IV 20 36 25
V - - 21
VI - - 18

§ 6. В Чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „12” се заменя с „14”.
2. В ал. 3 се промена Таблица № 5:

размер.”
За срока за въведено с Решение от 13.03.2020 г. на НС извънредно 

положение дължимия патентен данък да се определи пропорционално 
за всички задължени лица, преустановили дейността си в следствие на 
мерките, въз основа на подадена декларация и извършена проверка от 
Дирекция „Местни приходи“.

Годишната такса за водовземане от минерални води да се преизчисли,  
като се намали пропорционално за времето на извънредно положение, 
въведено с Решение от 13.03.2020г. на НС. Намалението да се приложи за 
всички ползватели, получили разрешения за водовземане при условие, 
че са преустановили дейността си във връзка с изпълнение на мерките и 
ограниченията от въведеното извънредно положение. За целите всички 
ползватели следва да представят декларация, че са прекратили търгов-
ска дейност на обекта, за който е издадено разрешението.

1. Дава съгласие Община Казанлък да сключи договор за оборотен кре-
дит (овърдрафт) с Обслужващата банка – Общинска банка АД, във връзка 
с намаление на приходите от въведеното извънредно положение причи-
нено от COVID-19. С договора за кредит да поеме краткосрочен общин-
ски дълг с цел неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на 
последиците от форсмажорните обстоятелства на Общината и нейните 
разпоредители с бюджет, при следните основни параметри на кредита:

Максимален размер на дълга – 1 000 000,00 лв. /един милион лева/;
Валута на дълга – лева;
Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
Срок на погасяване – до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погася-
ване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства.

Лихвен процент – фиксиран лихвен процент – до 1,75;
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно це-

новата политика на „Общинска банка“ АД;
Такса ангажимент – 0,5% (годишно) върху неусвоената част.
Начин на обезпечение на кредита - Учредяване на залог по реда на За-

кона за особените залози върху настоящи и бъдещи вземания по сметка 
за бюджетни средства в лева 7304 на Община Казанлък – първостепенен 
разпоредител с бюджетни кредити, в която постъпват след централиза-
ция приходите по бюджета на Община Казанлък, и по която постъпват 
настоящи и бъдещи вземания на общината с произход собствени прихо-
ди по чл. 45, ал. 1, т. 1, буква  „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси 
и Обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1 т. 1, буква „б“ от Закона за 
публичните финанси.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подгот-
ви искането за кредит, да го входира за разглеждане в Общинска банка 
АД. Да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да из-
върши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по т. VI.1.

VII. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение с цел 
защита на особено важни обществени интереси за адресатите на предло-
жените мерки. Мерките посочени в настоящото решение са свързани с 
облекчаване на тежестта от последиците от въведеното в страната извън-
редно положение, което представлява тежка извънредна ситуация, свър-
зана с общественото здраве. Последиците от несвоевременното прила-
гане на предвидените мерки ще бъдат причиняване на вреди за много 
граждани и организации на територията на община Казанлък.

РЕШЕНИЕ № 146 ОС_401/08.04.2020 г.
1. Дава съгласие за удължаване на срока на Споразумение за сътруд-

ничество, сключено между община Казанлък и Агенция „Пътна инфра-
структура“ гр. София за изпълнение на проект „Основен ремонт на на-
длез „КАТЕКС“ на бул. „Розова долина“ в гр. Казанлък, със срок от една 
година при първоначално одобрените с Решение №1015/28.03.2019 год. 
на Общински съвет Казанлък условия.

2. Оправомощава на Кмета на община Казанлък, да подпише Анекс 
към Споразумение за сътрудничество между община Казанлък и Аген-
ция „Пътна инфраструктура“ гр. София.

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
С допускане на предварителното изпълнение на настоящото решение 

се цели да се защитят особено важни обществени интереси. Също така 
от забавата на изпълнението на акта биха настъпили значителни вреди 
за общината. С оглед изтичане на срока на споразумението 15.04.2020 
год. безспорно е налице необходимост от допускане на предварително 
изпълнение на Решението. В случай, че не бъде подписан анекс за удъл-
жаване, община Казанлък ще загуби 50% от средствата за финансиране 
на проекта.

РЕШЕНИЕ № 147 ОС_396/07.04.2020 г.
1. Второ четене за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортни-
те клубове в община Казанлък да се проведе в едно заседание, непосред-
ствено след първо четене.

2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейност-
та на спортните клубове в община Казанлък, както следва:

§1. Създава се нов чл. 14в : ,, Приоритет е развитието на спортни клу-
бове, работещи с  хора с увреждания“.

§2. В Чл. 15  след думата първенства се добавя : ,, до 8-мо място, без 
значение от възрастовата група“ и се изменя Таблица № 1:

Тя поясни, че са реализира-
ни редица дейности по про-
екта „В търсене на доброто“, 
сред които и предварителна 
подготовка в мобилности-
те за включване в избрания 
квалификационен курс, ус-
пешно интегриране в групата 
учители от различни страни 
и принос за нейната пълно-
ценна работа. „Дейностите 
са свързани с училищното 
образование и са насочени 
към търсене на добри прак-
тики, добри методи, добри 
подходи и прилагането им от 
педагогическите специали-
сти, заети в училището ни за 
постигане на трайни резулта-
ти с учениците. Амбициите 
ни с колегите са да откриваме 

ства, в които учениците да 
се включат с голям интерес 
и да ги накараме да мечтаят 
и да изразяват мнението си“, 
каза още Пашова и поясни, 
че другите и двама колеги в 
проекта са преподаватели по 
природни и обществени нау-
ки. И в този смисъл, основна-
та цел на проекта е чрез вза-
имодействие на английски 
език, природни и обществени 
науки, и прилагане на добри 
практики, да бъде осигурено 
пълноценно участие на всеки 
ученик в учебния процес. 

По думите на Пашова с ре-
ализирането на проекта „В 
търсене на доброто” се очак-
ва участниците да повишат 
своите езикови компетент-
ности, компетенциите си в 

областта на природните и об-
ществените науки; да използ-
ват придобитите знания и 
умения при чуждоезиковото 
обучение чрез въведеждане 
на междупредметни връзки 
в часовете. Поставено е нача-
лото на международен проект 
с участието на училища от 
Италия, Румъния, Турция и 
др. в платформата e-Twinning 
на тема „Биоикономика”, къ-
дето се публикуват материа-
ли на английски език, свър-
зани с проектните дейности и 
приоритети.

„Ползите от участието ни с 
колегите Добринка Петрова и 
Пламена Благоева в мобил-
ностите и придобитите нови 
знания и умения са много-
странни и дългосрочни. Те 
целят повишаване на ефек-
тивността на работата на уче-
ниците способства за тяхната 
бъдеща реализация. Не на по-
следно място се издига прес-
тижа на училището и го пра-
ви привлекателна територия 

за учениците. Проектът ни бе 
подкрепен и от директор на 
училището Димитър Гайда-
ров“, каза Пашова.

Тя поясни, че предстои да 
бъде направен отчет на из-
вършените дейности и да 
бъдат анализирани добрите 
практики и придобитите зна-
ния и умения, както и тяхно-
то приложение в ежедневната 
работа чрез анкетиране на 
целевите групи в проекта.

Проектът е финансиран 
с европейски средства чрез 
Центъра за развитие на чо-
вешките ресурси, по про-
грама „Еразъм +“, ключова 
дейност „Образователна мо-
билност на гражданите” - сек-
тор училищно образование 
обхваща периода 2014-2020 
година. 

Проектът на ОУ „Д-р Петър 
Берон“ бе оценен с 89 точ-
ки от възможните 100 и е на 
стойност. 11 хил. 790 евро. 
Той е с продължителност една 
година.предизвикател-

Трима от учителите на Основно училище „Д-р Петър 
Берон“ в село Овощник прилагат пряко в обучителния 
процес придобитите познания в рамките на квалифи-
кационни курсове в Оксфорд, Обединеното кралство, по 
европейската програма за образование „Еразъм+“ КД1, 
каза Донка Пашова, координатор на проекта. 

УЧИЛИЩЕТО В 
ОВОЩНИК ПРИЛАГА 
ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ 
НА ОКСФОРД

Фотооко, ,, ,, ,

Утринните гергьовденски свещенослужения в 
казанлъшките храмове преминаха при стриктни 

мерки за безопастност и слаба посещаемост.

Храм „Св. пророк Илия“

Храм „Успение Богородично“

Девически манастир "Въведение Богородично"
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АОС Име, фами-
лия (фирма)

Приход 
(лв.)

Предназ-
начение

Описание на имота

№ 3830 от 
23.03.2020

Алекси 
Димитров

3 230,00 Отстъпе-
но право 
на строеж

УПИ ХХХIХ-643 с 
площ 454 кв. м в кв. 

72 на с. Копринка

АОС Име, фами-
лия (фирма)

Приход 
(лв.)

Предназ-
начение

Описание на имота

№ 3831 от 
27.03.2020

Богдан 
Киров

10 
900,00

Отстъпе-
но право 
на строеж

УПИ III-307 с площ 
870 кв. м в кв. 30 на 

гр. Шипка

Решения на ОбС

Брой възрастови групи Стойност на коефициента

1 1.10

2 1.20

3 1.30

4 1.40

над 4 1.50

§ 9. В чл. 29  се правят следните изменения:
1. Отпадат следните текстове:
„- Съдебно решение, ако клубът кандидатства за първи път;
- Документ, доказващ валидно членство в лицензирана спорт-

на федерация за съответната година;
- Удостоверение за вписване в централния регистър на Ми-

нистерство на правосъдието, ако клубът кандидатства за първи 
път.

- Документ, доказващ липса на задължения на спортния клуб 
към Община Казанлък.“

2. Добавят се следните текстове:
„- Декларация, доказваща че клуба не прилага платени форми 

на обучение при осъществяване на своята дейност;
,,- Документ, доказващ липса на задължения на спортния клуб 

към НАП.“
§ 10. Чл. 32 се изменя и придобива следния вид:
(1) В едноседмичен срок от изтичане на срока по чл. 29  кметът 

на Община Казанлък със заповед назначава комисия за подбор 
на спортните клубове, допустими за финансиране по реда на 
тази наредба, в състава на която се включва и представител на 
Общински съвет Казанлък

(2) В срок от 14 дни от заповедта за формиране на Комисията, 
същата разглежда постъпилите формуляри и документи, заедно 
с приложенията към тях и проверява верността на изчислените 
точки. За своята работа, комисията изготвя протокол , в който 
определя индивидуалния размер на средствата за финансово 
подпомагане на  спортните клубове.

(3) В 3-дневен срок от приключване на работата си, комисията 
представя протокола и списък с разпределени суми по спорт-
ни клубове на кмета на Община Казанлък за утвърждаване и на 
председателя на Общински съвет – Казанлък за сведение.

(4) В срок до 15 март на текущата година представител на ръ-
ководството на спортния клуб се явяват за подписване на дого-
вор с Община Казанлък. Неразделна част от договора е и финан-
совия план.

§ 11. В Чл. 33 след думата „осъществява” текстът: ,,на 3 етапа 
до края на месец октомври“ се заменя с  текста: ,,поетапно до 
края на календарната година“.

3. Приема на второ четене изменение и допълнение на Наред-
ба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейност-
та на спортните клубове в община Казанлък.

РЕШЕНИЕ № 148 ОС_389/06.04.2020 г.
Одобрява минимални цени за продажба на дървесина от об-

щински горски територии през 2020 г. на корен от Годишния 
план за 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 149 ОС_400/08.04.2020 г. 
1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен 

план – парцеларен план за елементи на техническата инфра-
структура – „Реконструкция на общински път SZR2070 и изграж-
дане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка“, за-
сягащ поземлени имоти: (виж приложението):

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.
РЕШЕНИЕ № 150 ОС_404/09.04.2020 г.

I. Отменя Решение №1159/26.09.2019 г. на Общински съвет 
– Казанлък.

II. Прекратява откритите с Решение № 1159 взето на заседа-
ние на Общински съвет – Казанлък, проведено на 26.09.2019 г. , 
Протокол № 58 публично оповестени конкурси за отдаване под 
наем за срок от три години на Общински обект „Стол за хранене 
в ОУ „Кулата“, гр. Казанлък; Общински обект „Стол за хранене 
в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък и Общински обект „ Стол за 
хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък“.

III. Открива процедура за провеждане на публични търгове за 
отдаване под наем за срок от три години по реда на Глава VI от 
Наредба №15 на ОбС -Казанлък на следните общински обекти:

1. Общински обект А: Стол за хранене в ОУ „Кулата“, гр. Ка-
занлък, ул. „19-ти февруари“ №3. Обекта е с обща площ от 70,88 
кв.м.в т.ч./зала за хранене от 50 кв.м., коридор 6,98 кв.м. и раз-
ливна за храна с площ от 13,90 кв.м./ с начален месечен наем в 
размер на 91,00 лв. без ДДС.

2. Общински обект Б: Стол за хранене в ОУ „Мати Болгария“, 
гр. Казанлък, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“. Обекта е с обща 
площ от 210 кв.м. в т.ч./зала за хранене 127 кв.м., коридор 24 
кв.м., разливна за храна с площ от 47 кв.м. и санитарен възел 
12 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 219,00 лв. без ДДС.

3. Общински обект В: Стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Ка-
занлък, ул. „Старозагорска“ №26. Обекта е с обща площ 234 кв.м. 
в т.ч. /зала за хранене от 164 кв.м. и разливна за храна с площ от  
70 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 260,00 лв. без ДДС.

IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши 
всички необходими действия по организацията и провеждане-
то на публичните търгове при спазване изискванията на Глава 
VI от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, както и да 
сключи договори за наем със спечелилите участници, с Прило-
жение № 1 към тях „Изисквания при приготвянето на храната за 
деца от 3 до 7 години и от 7 до 19 години“.

РЕШЕНИЕ № 151 ОС_390/06.04.2020 г.
І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на 

Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и раз-
пореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на 
общински имоти, както следва:

1. Гаражна клетка №1 (едно) с обща площ 23.20 (двадесет и 
три цяло и двадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четири-
етажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи 
за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със 
Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със За-
повед № 190/1989 г., ведно с 0.83% (нула цяло осемдесет и три 
%), представляващи 1.49 (едно цяло четиридесет и девет) кв.м 
ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Ад-
рес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съ-
седи: изток-гараж №2, север-избени помещения на жилищната 
сграда. За имота има съставен АОС №873/03.08.2004 г. вписан в 
Служба по вписванията с вх. №4507/01.09.2004 г. акт 10 том 4, 
н.д. 2608.

Начална тръжна цена: 5 100 (пет хиляди и сто) лв. без ДДС.

§ 8. В чл. 24 се изменя Таблица № 8:

     2. Гаражна клетка №3 (три) с обща площ 18.00 (ос-
емнадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна сек-
ция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седем-
стотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед 
№1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед 
№ 190/1989 г., ведно с 0.64% (нула цяло шестдесет и четири %), 
представляващи 1.15 (едно цяло и петнадесет) кв.м ид. части от 
общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Сте-
фан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-по-
мещение за смет, запад-гараж №2, север-избени помещения на 
жилищната сграда. За имота има съставен АОС №875/03.08.2004 
г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4509/01.09.2004 г. акт 12 
том 4, н.д. 2610.

Начална тръжна цена 3 950 (три хиляди деветстотин и петде-
сет) лв. без ДДС.

3. Гаражна клетка №4 (четири) с обща площ 28.22 (двадесет и 
осем цяло двадесет и два) кв.м, на първи-партерен етаж на чети-
риетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (пър-
ви за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен 
със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със 
Заповед № 190/1989 г., ведно с 1.01% (едно цяло нула един %), 
представляващи 1.82 (едно цяло осемдесет и два) кв.м ид. части 
от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Сте-
фан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-га-
раж №5, запад-помещение за смет, север-избени помещения на 
жилищната сграда. За имота има съставен АОС №876/03.08.2004 
г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4510/01.09.2004 г. акт 
13 том 4, н.д. 2611.

Начална тръжна цена: 6 200 (шест хиляди и двеста) лв. без ДДС.
4. Гаражна клетка №5 (пет) с обща площ 23.20 (двадесет и три 

цяло и двадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна 
секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седем-
стотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед 
№1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 
190/1989 г., ведно с 0.83% (нула цяло осемдесет и три %), пред-
ставляващи 1.50 (едно цяло и петдесет) кв.м ид. части от общите 
части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Ореш-
ков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №6, 
север-избени помещения на жилищната сграда, запад-гараж №4. 
За имота има съставен АОС №877/03.08.2004 г. вписан в Служба 
по вписванията с вх. №4511/01.09.2004 г. акт 14 том 4, н.д. 2612.

Начална тръжна цена: 5 100 (пет хиляди и сто) лв. без ДДС.
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира 

провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. 
I. и да извърши всички последващи правни и фактически дейст-
вия във връзка с продажбата им.

РЕШЕНИЕ № 152 ОС_392/07.04.2020 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., 
приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към 
Приложение № 6 се включва:

2. Определя пазарна цена в размер на 3 230,00 (три хиляди 
двеста и тридесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 
454 (четиристотин петдесет и четири) кв. м, представляваща 
Урегулиран поземлен имот ХХХIХ-643 (тридесет и девети за 
шестстотин четиридесет и три) в кв. 72 (седемдесет и втори) 
по действащ Подробен устройствен план на с. Копринка, одо-
брен със Заповед № 68/28.03.1983 г., при граници: север – УПИ 
XL-817; изток – УПИ VIII-819; юг - УПИ XXXVIII-820 и запад 
-  улица.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи до-
говор за продажба на имота по т. 2 със заявителя, като всички 
данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на 
договора са за сметка на заявителя.

РЕШЕНИЕ № 153 ОС_394/07.04.2020 г.
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на 

Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казан-
лък, на общински имот, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8760 (три пет 
едно шест седем точка пет нула едно точка осем седем шест 
нула) с площ 510 (петстотин и десет) кв. м по Кадастрална 
карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със 
Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. 
Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застро-
яване; Граници: Поземлени имоти с идентификатор: север - 
35167.501.309; изток - 35167.501.356; юг -  35167.501.308 и запад 
– 35167.501.8759.

Начална тръжна цена: 20 900  (двадесет хиляди и деветсто-
тин) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира 
провеждане на публичните търгове за продажба на имотите 
по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически 
действия във връзка с продажбата им.

РЕШЕНИЕ № 154 ОС_395/07.04.2020 г.
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на гла-

ва шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и раз-
пореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, 
на общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.539 (три пет 
едно шест седем точка пет нула едно точка пет три девет), с 
обща площ 340 (триста и четиридесет) кв.м, по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК. Адрес: кв. 284, гр. Казан-
лък. При съседи: 35167.501.540, 35167.501.531, 35167.501.476, 
35167.501.23. Трайно предназначение на територията: Урба-
низирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застроява-
не. По подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 
841/23.04.2014 г. на кмета на община Казанлък, представлява 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-42 в кв. 284.

Начална тръжна цена:  15 650  (петнадесет хиляди шестсто-
тин и петдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, да-
нъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.540 (три пет 
едно шест седем точка пет нула едно точка пет четири нула), 
с обща площ 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със Заповед РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК. Адрес: кв. 
284, гр. Казанлък. При съседи: 35167.501.541, 35167.501.531, 
35167.501.476, 35167.501.539. Трайно предназначение на тери-
торията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид 
застрояване. По подробен устройствен план, одобрен със Запо-
вед № 841/2014 г. на кмета на община Казанлък, представлява 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-41 в кв. 284.

Начална тръжна цена:  19 050  (деветнадесет хиляди и петде-
сет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са 
за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира 
провеждане на публични търгове за продажба на имоти по т. I. 
и да извърши всички последващи правни и фактически дейст-
вия във връзка с продажбата им.

АОС Име, фами-
лия (фирма)

Приход 
(лв.)

Предназ-
начение

Описание на имота

3815/
2020 г.

Лина  
Ковачева 
Христо 
Киров

400,00 Жилищно 
строител-

ство

Земя-площ 2 кв. 
м в УПИ VII-1338 

в кв. 136 на гр. 
Казанлък

3815/
2020 г.

Лина  
Ковачева 
Христо 
Киров

1600,00 Жилищно 
строител-

ство

Земя-площ 8 кв. 
м в УПИ VII-1338 

в кв. 136 на гр. 
Казанлък

2. Определя пазарна цена в размер на 10 900,00 (десет хиля-
ди и деветстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 870 
(осемстотин и седемдесет) кв. м, представляваща Урегулиран по-
землен имот III-307 (трети за триста и седем) в кв. 30 (тридесети) 
по действащ Подробен устройствен план на гр. Шипка, одобрен 
със Заповед №190/1989 г., при граници: северозапад, североизток 
и изток – край на урбанизирана територия и югозапад – тупик.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи дого-
вор за продажба на имота по т. 2 със заявителите, като всички 
данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на 
договора са за сметка на заявителя.

РЕШЕНИЕ № 156 ОС_378/27.03.2020 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане 

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

2. Определя пазарна цена от 400,00 (четиристотин) лева, 
без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, част-
на общинска собственост: Проектен имот с идентификатор 
35167.504.9180 (три пет едно шест седем точка пет нула четири 
точка девет едно осем нула) с площ 2 (два) кв. м, при съседи: Про-
ектни имоти с идентификатори: 35167.504.633 и 35167.504.1338 
и Поземлен имот с идентификатор: 35167.504.1337, представля-
ващ незастроена земя - реална част, придаваема към Поземлен 
имот с идентификатор 35167.504.1338 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка едно три три осем) по КККР на гр. 
Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД 
на АГКК; Адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение 
на територията: урбанизирана.  По действащ ПУП на гр. Казан-
лък, одобрен със Заповед №148/20.09.2019 г. на кмета, имотът 
представлява незастроена земя (реална част), придаваема към 
УПИ VII-1338 (седми за хиляда триста тридесет и осем) в кв. 136 
(сто тридесет и шести) целия с площ 535 (петстотин тридесет и 
пети) кв. м.

3. Определя пазарна цена от 1600,00 (хиляда и шестстотин) 
лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, 
частна общинска собственост: Проектен имот с идентифика-
тор 35167.504.9179 (три пет едно шест седем точка пет нула че-
тири точка девет едно седем девет) с площ 8 (осем) кв. м, при 
съседи: Проектни имоти с идентификатори: 35167.504.633 и 
35167.504.1338 и 35167.504.8710, представляващ незастроена 
земя - реална част, придаваема към Поземлен имот с идентифи-
катор 35167.504.1338 (три пет едно шест седем точка пет нула че-
тири точка едно три три осем) по КККР на гр. Казанлък, одобрени 
със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Адрес: гр. 
Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: 
урбанизирана. По действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със 
Заповед №148/ 20.09.2019 г. на кмета, имотът представлява неза-
строена земя (реална част), придаваема към УПИ VII-1338 (седми 
за хиляда триста тридесет и осем) в кв. 136 (сто тридесет и шести) 
целия с площ 535 (петстотин тридесет и пет) кв. м.

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи дого-
вор със заявителите, за прехвърляне собствеността на общин-
ските имоти по т. 2 и т. 3 от настоящото решение, като всички 
данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на 
договора са за тяхна сметка.

РЕШЕНИЕ № 157 ОС_393/07.04.2020 г. 
Дава съгласие за издаване на разрешително за ползване на 

воден обект – „Микроязовир Бончово кладенче - юг“ – публична 
общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 
40292.101.106, стар № 000007,  намиращ се в землището на гр. 
Крън, ЕКАТТЕ 40292, Община Казанлък, Област Стара Загора, на 
фирма „Вертекс“ ЕООД. 

Срок на разрешителното - 20  години от датата на издаването 
му.

РЕШЕНИЕ № 158 ОС_382/30.03.2020 г.
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за 

Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни 
планове за елементите на техническата инфраструктура за ново-
образувани поземлени имоти от ПИ с идентификатор 27499.19.19 
с площ от 2054 кв.м - НТП “Ниско застрояване (до 10 м)”, местност 
„Каделкова чешма“ по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед 
РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община 
Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно 
ползване  на новообразуваните имоти в „За жилищни нужди“.

Новообразуваните имоти са с проектни идентификатори както 
следва:

- ПИ с идентификатор 27499.19.33 с площ от 0,502 дка и съседни 
ПИ с идентификатори 27499.19.36, 27499.19.34, 27499.19.18;

- ПИ с идентификатор 27499.19.34 с площ от  0,491 дка и съсед-
ни ПИ с идентификатори 27499.19.33, 27499.19.35, 27499.19.20;

- ПИ с идентификатор 27499.19.35 с площ от  0,530 дка и съсед-
ни ПИ с идентификатори 27499.19.36, 27499.19.34, 27499.19.21;

- ПИ с идентификатор 27499.19.36 с площ от  0,531 дка и съсед-
ни ПИ с идентификатори 27499.19.35, 27499.19.33, 27499.19.22.

 2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.
РЕШЕНИЕ № 159 ОС_388/01.04.2020 г.

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за поземлен имот с планос-
нимачен номер 70.19 – вид територия  “Земеделска”, НТП „Нива“, 
местност „Мочурето“, по плана на новообразуваните имоти  на с. 
Кънчево, община Казанлък, с цел промяна предназначението на 
имота в „За вилно строителство“.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.
РЕШЕНИЕ № 160 ОС_399/08.04.2020 г.

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за поземлен имот с планос-
нимачен номер 170.113 – вид територия “Земеделска”, местност 
„Светица“, по плана на новообразуваните имоти на м. „Светица“ 
гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, с цел промяна пред-
назначението на имота в „За вилно строителство“.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

РЕШЕНИЕ № 155 ОС_391/07.04.2020 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 
г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет-Ка-
занлък, като към Приложение №6 се включва:

Коефициент за отдалеченост
Изминати км. в двете посоки Стойност на коефициента

до 150 км 1.10
до 250 км 1.15
до 350 км 1.20

над 350 км 1.25

§ 7. В Чл. 23 се изменя Таблица № 7:
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Съдейства за банкови кредити, ипотеки, консултации;
Лицензиран оценител; изготвяне на докименти

Стефка КАРАГЕНСКА ТОП ОФЕРТА

НИЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Кантора за 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

Агенция за 
социални услуги 

Стефка Карагенска 
почасово гледане 

деца, възрастни, болни

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ
ул. ”Отец Паисий” 33

ет. 1, офис 4
(южно от пазара)

0898 641 138

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

ПРОДАВА
Боксониери 

 20000 лв.
Гарсониери

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

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

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

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:
Казанлък

УПИ 470 кв.м. - 25000 лв.

ТОП ОФЕРТИ:

продава:

Апартамент супер център м-н 
Перун 100 кв. ет 5 асансьор 
обзаведен 98 000 лв.
Апартамент 120 кв. до старата 
казарма ет.4 - 105 000 лв.
Апартамент 86 кв. ет.1 с гараж 
старата казарма - 95 000 лв.
Апартамент 90 кв. зад мототех-
ника ет.1 - 95 000 лв.
Апартамент тристаен монолит 
ет.4 Старата казарма - 85 000 лв.
Апартамент тристаен ет. 4 ул. 
Христо Ботев - 85 000 лв.
Мезонет след ремонт 13 кв. 
широк център - 110 000 лв.
Апартамент тристаен ет. 5 Без 
асаньор ул. Скобелев - 85 000лв.
Апартамент тристаен център ул. 
Гурко 110 кв. - 98 000 лв.
Гарсониера, Изток, горе - 38000 
лв.;
Гарсониера, Център, Малкото 
площадче - 48000 лв.;
Гарсониера, Розариум, ет.4 (без 
асансьор), 55000 лв.;
Двустаен, ет.2, Запад, след 
ремонт - 68000 лв.;
Двустаен, ет.3, Запад  (до Вапца-
ров) - 68000 лв.;
Двустаен, ет.1, до В и К - 
55000лв.;
Двустаен, (ново строителство), 
до В и К, (обзаведен) - 90000лв.;
Двустаен, ет1., (след ремонт), 
Старата казарма - 98000 лв.;
Двустаен, ет1., (след ремонт), 

Изток, Енергото - 55000 лв.;
Двустаен, ет.4, Изток, Енергото - 
47000 лв.;
Тристаен, ет.4 (без асансьор), 
Изток – горе - 55000 лв.;
Тристаен, Запад, панел, (обзаве-
ден) - 75000 лв.;
Тристаен, Запад, Абаята - 68000 
лв.;
Тристаен, Запад, ет.5 - 75000 лв.;
Тристаен, монолит, ет.1, Малкото 
площадче - 86000 лв.;
Тристаен, ет.2, до паметника Кир-
ков, (с гараж) -  125000 лв.;
Тристаен, ет.1 (висок), Скобелев-
ска, (за ремонт) -  90000 лв.;
Тристаен, ет.7, Център, до Лидъл 
- 95000 лв.;
Тристаен, ет.2, (по БДС), до Ли-
дъл - 95000 лв.;
Тристаен, ет.4, (без асансьор),Ста-
рата казарма - 110000 лв.;
Тристаен, ет.5, (без гараж),(след 
ремонт) - 110000 лв.;
Четиристаен с бокс, Запад, Аба-
ята,  ет.7 - 75000 лв.;
Къща под Гарата с 500кв.м двор, 3 
стаи + санитарен възел - 85000лв.;
Къща с 500 кв.м двор, у-ще „Г. 
Кирков“  - 160000 лв.;
Къща с 300 кв.м двор, Центъра, на 
един етаж, четири стаи  - 150000 лв.;
Къща с 300 кв.м двор, до В и К  - 
48000 лв.;
II-ри етаж от къща, до Розариума, 
с 200кв.м двор - 95000 лв.;
Къща с. Бузовград, едноетажна,  с 

600 кв.м двор- 75000лв.;
Къща с. Г.Изворово, триетажна,  
монолит, (с камина),  с 800 кв.м 
двор- 105000 лв.;
Къща с.Енина, един етаж,  
(след ремонт),  с 600 кв.м двор- 
160000 лв.;
Къща гр.Шипка, с 600 кв.м 
двор- 35000 лв.;
Къща с.Г.Черковище,  (след 
ремонт),  - 55000 лв.;
Къща с.Овощник, един етаж,  с 
600 кв.м двор- 55000 лв.;
Къща с.Копринка, един етаж,  с 
1 дка двор- 55000 лв.;

под наем:

Обзаведен приземен етаж от 
къща, Абаята -180 лв.;
Обзаведен двустаен, ул.“Хр.
Ботев“  -350 лв.;
Обзаведен (ново строителство), 
паметник Кирков  -400 лв.;
Обзаведен, двустаен, Гимназия-
та  -300 лв.;
Обзаведен, тристаен, Пазара  
-300 лв.;
Обзаведен, тристаен, под Общи-
ната  -300 лв.;
Обзаведен, двустаен, Изток бл.3  
-250 лв.;
Частично обзаведен, тристаен, 
Пазара  -250 лв.;
Необзаведен, тристаен, до Рай-
файзенбанк  -200 лв.;

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

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

ПРОДАВА в Казанлък: 
– 1-стаен след ремонт, обзаве-
ден, 40000 лв.
– 2-стаен, П, 44000 лв.
– 2-стаен, П, център, 62000 лв.
– 2-стаен, ново строителство, 
център, обзаведен, 87000 лв.
– 3-стаен 93 кв.м., 65000 лв.
– 3-стаен след ремонт, обзаве-
ден, 76000 лв.
– 3-стаен НС,център, 98000 лв.
– 3-стаен НС, с гараж, 115000 лв.
– 4-стаен 133 кв.м., център, 140000 лв.
– 4-стаен, тухла, 80000 лв.
– къщи 115000 Еврo,120000 Евро
– етаж от къща, 85000 лв.
– масивен гараж, 10000 лв.
– търговски обект 
– склад 100 кв.м., 28000 лв.
– склад 680 кв.м., 180000 лв
– производствена сграда 320 
кв.м., 80000 лв.
– производствена сграда 200 
кв.м., договаряне
– производствена сграда 340 
кв.м., 200000 лв
– стопански постройкии 500 
кв.м., земя 1 дка, 29000 лв.
– промишлен терен 3000 кв.м.,  
цена – в офиса
– парцел на главен път 1900 
кв.м., цена – в офиса

ПРОДАВА в други селища:
- Бузовград – дворно място 700 
м2, 14000 лв.
- Бузовград – земя 27.5 дка с лице 
на пътя за Казанлък
- Горно Изворово – дворно място 

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

1400 кв.м.
- Долно (Средно) Изворово – 
дворно място 1700 кв.м., 26000 лв.
- Долно Сахране – УПИ на гла-
вен път, 1600 кв.м.,19000 Евро
- Дунавци – вила сдвор 435 кв.м., 
30000 лв.
- Дунавци – тухлена къща, двор 
1525 кв.м.,60000 лв. или замяна за 
апартамент
- Енина – къща ново строител-
ство, двор 1220 кв.м.
- Енина – земеделски земи, цени 
– в офиса на агенцията.
- Крън – нива 4.000 дка. Цена – в 
офиса на агенцията.
- Мъглиж – тухлена двуетажна 
къща, двор 700 кв.м., 55000 лв.
- Павел баня – двуетажна тухлена 
къща, двор 800 кв.м., 60000 лв.
- Средногорово – дворно място 
620 кв.м., 8000 лв.
- Средногорово – дворно място 
790 кв.м., с ток и вода, 11500 лв.
- Среднo Изворово – УПИ 1400 
кв.м., 22000 лв.
- Хаджи Димитрово – едноетаж-
на къща, двор 380 кв.м., 32000 лв.
- Шипка – УПИ 360 кв.м., 15000 лв
- Шейново – нова тухлена къща, 
46000 лв.
- Шейново – дворно място 1245 
кв.м., 15000 лв.
ДАВА ПОД НАЕМ в Казанлък:
- едностаен обзаведен апартамент в 
центъра, 250 лв.
- тристаен обзаведен апартамент, 
300 лв.
- етаж от къща, център,300 лв.
- офиси в центъра 100 лв., 120 лв., 
200 лв.
- сграда за производство или склад, 
300 кв.м., 750 лв.

УПИ 426 кв.м. - 25000 лв.
УПИ 530 кв.м. - 52000 лв.

Мъглиж
620 кв.м. - 5500 лв.
260 кв.м. - 3500 лв.
480 кв.м. - 12000 лв.

Шипка
12 дка. със сменен статут за стро-
ителство - по договаряне
2 дка. на асфалтов път, южно от 
гр. Шипка - 5000 лв.

Шипка - Парцели
УПИ - 750 кв.м. - 24000 лв.
УПИ - 935 кв.м. - 30000 лв.

УПИ - 800 кв.м. с масивна сграда 
- 50000 лв.

Крън
1100 кв.м. - 33000 лв.
1290 кв.м. - 22000 лв.
5,5 дка - след разклона за Бузлу-
джа, преди Светица - 2000 лв./дка

Енина
1.3 дка. със сменен статут за 
жилищно строителство - 32000 лв.
900 кв.м. със старокамен-на къща 
- 38000 лв.
1500 кв.м. - 15500 лв.

Бузовград
28 000 лв., 45 000 лв.

с. Голямо Дряново
1 дка до регулация - 4000 лв.
УПИ 800 кв.м. - 13000 лв.

с. Хаджидимитрово
1086 дка. до регулация 7500 лв.
2 дка. до регулация 11000 лв.

с. Д.Изворово
1200 кв.м. - 15000 лв.
800 кв.м. - 12000 лв.

с. Габарево
800 кв.м.  - 12000 лв.

с. Ясеново

УПИ 800 кв.м. с течаща вода - 
8500 лв
УПИ 700 кв.м. - 8000 лв.
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
Шейново - 10 дка
Крън, зад „Крънското ханче“, 
Хаджиеви орехи и др.
Енина - 13 дка
Мъглиж - 3 дка
Дъбово - 10 дка

Гаражи
под Поликлиниката - 13000 лв.
до магазин Изток - 8500 лв.
ж.к. Изток - 7500 лв.
под ДНА - гараж - 15000 лв.

Бизнес имоти
Шипка - 12дка със сменен статут 
за строителство
Хаджи Димитрово - 1.085 дка - 
по договаряне
   - 2 дка - 11800 лв.

Под наем
- офис 20 кв.м. до пазара - 120 
лв.
- стая обзаведена, широк център 
- 65 лв.
- ремонтиран офис с обзавеж-да-
не, 18 кв.м., до съда - 180 лв.

1.Продавам едноетажна тухле-
на къща вилен тип с 3 стаи, 
барбекю и голям двор 
в с. Ясеново - 18 000 лв.
2. Продавам - 2 етажна тухлена 
къща с 2 помещения за магазин 
и склад /или работилница/ в гр. 
Мъглиж - 36 500 лв. 
3. Заменям двуетажна тухлена 
къща в Мъглиж, с 5 стаи, І зона 
за гарсониера в Казанлък.
4. Заменям двуетажна тухлена 
къща с шест стаи и три бокса + 
сутеренен етаж с три входа, га-
раж и двор 1 дка в с. Шейново 
за апартамент в Казанлък.
5. с. Ветрен - продавам склад от 
360 кв.м. с 1212 кв.м. собствена 
земя. Метална носеща конструк-
ция, ламаринено покривно по-
критие, под - бетон - 16 500 лв.

ТОП ОФЕРТИ

„Изток”- долна част, 
едно-стаен апартамент, 
изложение югоизток, цена 
36 000 лв. /договаряне/
Широк център, двустаен 
апартамент, монолит, на 
вто-ри етаж, изложение 
юг/запад, цена 60 000 лв. /
договаряне/
Център, тристаен апар-та-
мент, монолит, изложение 
юг/запад, добро състояние, 
цена по договаряне
Кв.„Васил Левски”, триста-
ен апартамент, монолит, 
добра локация, цена 65 000 
лв.
”Изток”, тристаен апар-та-
мент, тухла,  с частични 
подобрения, с гараж, цена 
след оглед 
Къща, втора зона, смесено 
строителство, двор 350 
кв.м., цена 49 000 лв.
Магазин- 36 кв.м., СЦ- НС, 
обектът е работещ, цена 
55 000 лв. с възможност за 
договаряне.
Хранителен магазин- 62 
кв.м., Ц- НС, цена 1600 
лв./кв.м. с възможност за 
договаряне.

КЪЩИ В СЕЛАТА

Къща- с.Долно сахране, на 
един етааж, двор 950 кв.м., 
цена 25 000 лв. 
Къща- с.Овощник с рабо-
тещ търговски обект, двор 
1350 кв.м., цена по дого-
варяне

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

Пълен офертен бюлетин в офиса на агенцията:
0896 655 771; 0877 655 771; 0887 422 966

тел./факс.: 0431 63 566

Къща- с.Средно изворово, 
НС, обзаведена, двор 1000 
кв.м., басейн, цена след 
оглед
Къща- гр.Мъглиж, НС, 
двор 500 кв.м., гараж, 51 
900 лв.
Къща- гр.Павел баня, 
тухла, плоча, на два ета-
жа- ЗП 90 кв.м. на етаж, 
двор 460 кв.м., цена 60 
000 лв.
Къща- с.Енина, след 
частичен ремонт, двор 300 
кв.м., цена 45 000 лв.
Къща- с.Средногорово, с 
възможност за развиване 
на селски туризъм, цена- 
договаряне
Къща- гр.Мъглиж, мо-
но-лит, плоча, външна 
изола-ция, цена 47 000 лв.

ПОД НАЕМ

Двустаен апартамент, цен-
тър, напълно обзаведен, 
наем 320 лв.
Тристаен апартамент, 
вто-ра зона, след ремонт, 
час-тично обзаведен, наем 
250 лв.
Тристаен апартамент, СЦ, 
необзаведен, монолит, 
сменена дограма, наем 
300 лв.
Работещ фризьорски са-
лон, с оборудване, център, 
наем 400 лв.
Магазин, център, 95 кв.м., 
собствен санитарен възел 
и склад, наем- договаряне

Рекламен справочник

тел: 0887 420 331
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Информационен справочник

Малки обяви
Продава:

Купува:

Под наем:

1.0896662706  двустаен или тристаен - Запад

2.0888787514 гарсониера или боксониера - Изток

3.0899178887 двустаен - Център

4.0878741102 двустаен или тристаен , ново строителство - Широк Център

5.0887370888 къща в близките села до 30 000 лв

6.0888787514 земеделска земя обработваеми в цялата страна.

7.0896741102 необработваема земя , лозя, пасища, ливади и гори в 
цялата страна.

1.0899178887 Тристаен 100кв.м.монолит обзаведен , Център - 500лв..
2.0878741102 - МАГАЗИН 108кв.м. Център, главна улица - 750лв.
3.0888787514  - МАГАЗИН, 50кв.м. Център, главна улица - 350лв
4.0887711853 - Двустаен апартамент след ремонт с гараж, обзаведен 
Изток 71 блок.
5.0884351989 Давам гарсониера под наем, 50 кв.м. близо до гарата. 
Необзаведен.

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

24. 0896741102 - Къща в гр.Крън 950кв.м. дворно място , керпич , Център 
- 36 000лв.
25. 0876030556 - Парцел в гр.Казанлък 400кв.м. Център - 62 000лв.
26. 0899178887- Къща в гр.Казанлък 700кв.м. дворно място , керпич , 
кв.Изток - 57 000лв.
27. 0896741102 - Къща в гр. Казанлък тухла , Център - 100 000лв.
28. 0888787514 - Къща в с.Горно Изворово 450 кв.м. дворно място , 3 
етажа, изолация, ПВЦ дограма , РЗП 200кв.м. , обзаведена - 125 000лв.
29. 0876030556- Парцел в местност "Старите Лозя" - 22 000лв.
30. 0888787514 - Къща в гр. Казанлък 400кв.м. дворно място , РЗП - 
400кв.м. преземен + 2 основни етажа , Център - 350 000лв.
31. 0899178887- Парцел в с.Ръжена 1,2дка ток и вода , централна част - 14 000лв.
32. 0896741102- Парцел в с.Скобелево 550кв.м. Център - 16 000лв.
33. 0899178887 - Парцел в с. Средногорово 1дка - 16 000лв.
34. 0876030556 - Къща в гр. Казанлък "Широк Център" 500кв.м. дворно 
място , тухла - 180 000лв.
35. 0896741102 - Къща в гр.Казанлък 360кв.м. дворно място , тухла, Ши-
рок Център - 68 000лв.
36. 0888787514 - Къща в с.Енина 280кв.м. дворно място , тухла , централ-
на част - 42 000лв. изгодно!
37. 0876030556 - Къща в гр. Казанлък 400кв.м. дворно място , 2 етажа , 
тихла , Широк Център - 120 000лв.
38. 0899178887- Парцел в гр.Казанлък 300кв.м. Широк Център - 46 000лв.
39. 0876030556 - Парцел в гр.Казанлък 280кв.м. Широк Център - 48 000лв.
40. 0896741102 - Къща в гр. Казанлък 150кв.м. дворно място, Супер Цен-
тър  , преземен+етаж - 180 000лв.
41. 0899178887- Парцел в с.Осетеново 1дка - 4000лв.
42. 0876030556 - Парцел в с.Шейново 1дка - 22 000лв.
43. 0896741102 Тристаен 90кв.м. ново строителство "Център" завършен 
- 98 000лв.
44. 0899178887-Многостаен 220кв.м. ново строителство "Център" - 160 000лв.
45. 0876030556 - Двустаен разширен 78кв.м. ново строителство кв."Васил 
Левски" среден етаж - 73 000лв.
46. 0896741102 Тристаен 96кв.м. ново строителство кв."Васил Левски" 
среден етаж - 92 000лв.
47. 0899178887 - Къща в с. Долно Изворово 1дка дворно място, тухла на 
гредоред , кухненско оборудване, ПВЦ дограма - 47 000лв.
48. 0896741102 - Тристаен 100кв.м. монолит кв."Васил Левски" среден 
етаж ПВЦ дограма  - 68 000лв.
49. 0876030556- Двустаен 68кв.м. панел кв."Изток" среден етаж  - 45 
000лв.
50. 0896741102 - Гараж 20кв.м. подземен - 20 000лв.
51.0876802079 - Изгодно продава УПИ - 756 кв. м. и УПИ - 673 кв. м. до 
парк ”Тюлбе”, директно от собственика. Цена по договаряне.

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. 0899178887 - Гарсониера 44кв.м. панел кв."Изток" среден етаж , изло-
жение:юг - 29 000лв.
2. 0876030556- Къща в гр.Казанлък 500кв.м. дворно място , РЗП - 200кв.м. 
масивна , централна част - 325 000лв.
3. 0888787514 - Тристаен 94кв.м. ново строителство "Център" напълно 
обзаведен , лукс , среден етаж - 120 000лв.
4. 0896741102 - Гарсониера 44кв.м. панел кв."Изток" средна част , за ре-
монт - 30 000лв.
5. 0899178887- Къща в гр. Казанлък 2 етажа , масивна , централна част 
- 275 000лв.
6. 0876030556- Тристаен 88кв.м. монолит "Център" обзаведен - 90 000лв.
7. 0896741102 - Двустаен 68кв.м. панел кв."Изток" горна част - 38 000лв.
8. 0888787514 - Парцел в с .Тулово 1480кв.м. център - 11 000лв.
9.  0896741102 - Тристаен 98кв.м. ново строителство "Център" тихо и спо-
койно място , среден етаж - 87 000лв. изгодно!
10. 0888787514- Двустаен 68кв.м. панел кв."Изток" около у-ще "Ланков" 
обзаведен - 52 000лв.
11. 0876030556 - Парцел в с. Виден 900кв.м. ток и вода - 18 000лв.
12. 0896741102 - Тристаен 96кв.м. монолит "Център" обзаведен - 46 000 евро.
13. 0899178887 - Тристаен 84кв.м. панел кв."Изток" горна част - 48 000лв.
14. 0876030556- Парцел в с.Бузовград - 1515кв.м. централна част - 44 000лв.
15. 0896741102 - Тристаен 88кв.м. панел "Център" обзаведен - 76 000лв.
16. 0899178887 - Двустаен 64кв.м. панел кв."Изток" долна част - 52 000лв.
17. 0876030556 - Къща в гр.Казанлък 3 етажа , обзаведена , Широк Цен-
тър - 310 000лв.
18. 0896741102- Двустаен 78кв.м. монолит "Център" обзаведен - 88 000лв.
19. 0876030556 - Двустаен 72кв.м. панел кв."Изток" ПВЦ дограма, изола-
ция , среден етаж - 52 000лв.
20. 0899178887- Къща в с.Копринка 3 етажа , 500кв.м. дворно място , цен-
трална част - 72 000лв.
21. 0876030556 - Многостаен 220кв.м. ново строителство кв."Васил Лев-
ски" - 137 000лв.
22. 0896741102 - Тристаен 98кв.м. ЕПК , ПВЦ дограма, паркет , кв."Из-
ток" - 67 000лв.
23.0888787514 - Къща в гр.Казанлък 430кв.м. дворно място , керпич , 
Център - 49 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



Брой 138 Петък, 8 май 2020 г.
Празникът на Св. Георги

Община Казанлък

Честванията започнаха 
с поднасяне на венци на 
„Паметника на 23 пехотен 
Шипченски полк” в гр. Ка-
занлък, с което

беше почетена паметта 
на героите, отдали живо-
та си за независимостта на 
нашата Родина – Република 
България.

Командирът на бригадата 
бригаден генерал Деян Деш-
ков произнесе приветствено 
слово към личния състав по 
случай празника:

"Уважаеми офицери, сер-
жанти, войници и цивилни 
служители,

Днес по войнски отбeляз-
ваме 6 май – Ден на храброст-
та и празник на Българската 
армия. 

Този ден носи своята исто-
рия и традиции на българска-
та войска още от 1880 година 
с учредяването на ордена „За 
храброст” и обявяването на 
23 април за Ден на Българ-
ската армия с указ на Княз 
Батенберг. От 1916 година 
денят е 6 май.

От своето създаване на-
шият празник е отбелязван 
с поклонение пред отдалите 
живота си за свободата и мо-
лебен за живите, посветили 
се да я съхраняват.

По-късно в годините тра-
дицията прераства в преглед 
на войските и военен парад.

Днес обстоятелствата го 
налагат да отбележим праз-
ника в неговия първообраз. 
Но това е не за първи път в 

61 СТРЯМСКА 
МЕХАНИЗИРАНА 

БРИГАДА 
ОТБЕЛЯЗА

 6 МАЙ 
Мероприятията пре-

минаха при стриктно 
спазване на всички 
противоепидемични 
мерки наложени в стра-
ната, съгласно запове-
дите на Министъра на 
здравеопазването.

историята на Българската 
армия. За нас е важно с от-
белязването да почетем па-
метта и напомним, че сме 
на поста си.

Искам да благодаря на 
всички военнослужещи и 
цивилни служители от бри-
гадата, за всеотдайността и 
решителността, проявени 
в ежедневната дейност, за 
това че много от вас ни ка-
рат да се чувстваме горди от 
чисто човешки постъпки в 
полза на обществото, с ус-
пехите си в спорта и под-
готовката, с достойната си 
служба.

Да благодаря, че най-дъл-
боките и съкровени житей-
ски и морални ценности не 
са изгубени и забравени в 
миналото.

Тези достойни дела ми 
вдъхват вяра, че независи-
мо от всичко вие ще защи-
тавате с достойнство и чест 
името на 61 Стрямска меха-
низирана бригада.

Чест и слава на Българ-
ската армия и нека Свети 
Георги Победоносец закри-
ля вас и вашите семейства!

Честит празник!"
Отличилите се офицери, 

сержанти и войници бяха 
наградени за постигнати-
те професионални успехи, 
а военният духов оркестър 
на 61 механизирана брига-
да създаде приповдигнато 
тържествено настроение 
сред военнослужещите с 
изпълнение на концертна 
програма.

Свети Георги 
(с отрязаната си глава 
в ръка) и св. Димитър, 
увенчани от Христос.

икона от Зографски 
манастир (Атон) 18 век

Всяка година на 6 май 
Българската православна 
църква почита и чества 
свети Великомъченик Ге-
орги Победоносец. Денят 
удивително е придобил 
толкова неподправе-
на жизнерадост и ведър 

оптимизъм сред обще-
ството ни и несломима 
увреност във войската ни, 
че закономерно е обявен 
за официален държавен 
празник.

Според различни източ-
ници Свети Георги завършва 
земния си път между 22 и 28 
годишната си възраст. Воин-
ската му доблест и боеви 
умения му осигуряват блес-
тяща офицерска кариера, а 
непоколебимата вяра и сила 
го увековечават „на първа 
линия” сред мъчениците на 
християнството и като „Побе-
доносец” в народната памет.

В прослава на Победоносе-
ца и днес гордо издига сна-
гата си славянобългарската 
обител „Свети Георги Зограф” 
в Света гора. Манастирът има 
несравнимо място в история-
та и народностната ни памет. 
Неумолимо съхранявайки 

през вековете реликви на 
Свети Георги и други рев-
нители на християнството 
манастирът с титаничния си 
просветителски размах през 
столетията се явява стожер 
на целенасочените общобъл-
гарски изяви за напредък.

И ако Зографският мана-
стир и в наши дни продъл-
жава да респектира с чудната 
си и особена установленост 
в общобългарско измерение, 
примерите за почитта  към 
Свети Георги и в държавните 
ни граници изобилстват. Об-
разци като параклисът-мав-
золей в Плевен, манастирът 
край Поморие, импозантната 
църква в софийския район 
„Триадица” (до „Петте кьо-
шета”), Ротондата в истори-
ческото „сърце” на София, 
църквата в „долната махала” 
в Трявна и много, много дру-
ги са увенчани над входовете 
си с образа и (ли) името на 
Победоносеца – небесният 
им покровител. В района на 
Казанлък най-известните 
култови места, свързани с 
почитта към Свети Георги, са 
– може би - църквите в Ени-
на, Габарево, Средногорово и 
Дъбово; през 2013 г. е осветен 
и отваря врати и храмът в 
Долно Изворово.

Зографията в споменати-
те  храмове в Казанлъшко – 
пряко или косвено, частично 
или в по-значителна степен  
– води към името на Петко 
Илиев Стефанов  - Петьо Га-
нин (1839 – 1913 г.). Освен 
чудесен майстор-иконописец 

ПОЧИТТА КЪМ СВЕТИ ГЕОРГИ 
И ЕДИН НЕЗАБРАВИМ 

КАЗАНЛЪШКИ ЗОГРАФ
Петьо Ганин е сподвижник на 
Апостола на свободата. Зако-
номерно църквите в Габаре-
во, Енина и Дъбово попадат 
в маршрута на Васил Левски 
– Дякон Игнатий. 

Приносът на Петьо Ганин 
надхвърля далеч мащабите 
на Розовата долина. Рисува в 
храмове на север и юг от Бал-
кана, непрестанно оставяйки 
примери за майсторство и 
изпълнена дума.

Можем ли да направим и 
една препратка към Свети 
Пимен Зографски – „кори-
феят” на българските ико-
нописци? Просветителят 
Пимен Зографски след обу-
чението си в светогорския 
манастир „Свети Георги 
Зограф” (като дете бъдещият 
иконописец учи при йеро-
монах от древната софийска 
църква... „Св. Георги”!), се 
завръща в родния си софий-
ски край, за да възстановява 
църкви и да рисува стенопи-
си, завършвайки живота си в 
началото на XVII век. Според 
църковното предание Пимен 
напуска Зографския мана-
стир, след като Свети Геор-
ги „му се явява по време на 
молитва”.

Делото на двамата зогра-
фи е броеница от малки „чу-
деса” и безброй „подвизи”, 
възхвалявайки силата на По-
бедоносеца ”който запазил 
вярата непорочна, за което 
получил нетленния венец на 
правдата”.

Д-р Момчил Маринов

Отличените участници 
ще получат награди от Об-
щина Казанлък, а най-до-
брите видео обръщения от 
учениците към казанлъча-
ни ще бъдат публикувани 
на Фейсбук профила на 
Общината.

Празничните дати 11 май – 
ден на Светите братя Кирил 
и Методий и 24 май – Ден на 
българската просвета и кул-
тура и славянската писменост 
тази година ще бъдат отбеля-
зани дистанционно с 2 кон-
курса към учениците:

1. КОНКУРС ЗА ИНИЦИА-
ТИВА ЗА 11 МАЙ на казан-
лъшките училища в електрон-
на среда – празнични уроци, 
презентации, концерти и 
други виртуални събития, 
които възпитават в учени-
ците родолюбие, духовност, 
признателност, толерантност, 
национална принадлежност и 
гордост.

Всяко училище трябва да 
изпрати на e-mail: g.popova@
kazanlak.bg до 12 май, 

включително, линк към 
конкретната електронна 
среда, на която могат да бъ-
дат видени инициативите. 
Жури от Община Казанлък 
ще оцени и отличи креатив-
ните идеи.

2. КОНКУРС ЗА КОЛЕК-
ТИВНО ВИДЕО ОБРЪЩЕ-
НИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА 
ОБЩИНАТА, ПО СЛУЧАЙ 24 
МАЙ.

В конкурса могат да участ-
ват всички от 1 до 12 клас в 
три възрастови групи: 1 – 4 
клас, 5 – 7 клас и 8 – 12 клас. 
Времетраенето на видео об-
ръщението не трябва да над-
хвърля 2 минути. Всеки клас 
има право да участва с едно 
обръщение, което да из-
прати на e-mail: g.popova@
kazanlak.bg до 17 май 2020 г., 
включително.

Отличените участници ще 
получат награди от Община 
Казанлък, а най-добрите ви-
део обръщения от ученици-
те към казанлъчани ще бъ-
дат публикувани на Фейсбук 
профила на Общината.

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ 
ЗА 11 И 24 МАЙНа 6 май отбелязваме 

Гергьовден, може би един 
от най-големите български 
празници. Името Георги е 
най-често срещаното мъж-
ко име в България, изпре-
варващо дори Ивановците.

Празникът предвещава 
пристигащото лято и е свър-
зан с новата стопанска годи-
на – затова денят е изпълнен 
с много обичаи, свързани със 
земеделието, скотовъдство-
то и здравето. „Всяка капка 
гергьовски дъждец жълтица 
носи“, смята народът. Щом 
вали в деня на Свети Георги, 
плодородна година ще е.

Светията е почитан както от 
християни, така и от мюсюл-
мани. В иконите се изобразява 
на бял кон, пронизващ с копие 
змей – затова се нарича и Све-
ти Георги Победоносец. Спо-
ред християнското му житие е 
бил славен военен стратег, ум-
рял заради вярата си от меча 
на император Максимилиан. 
Българските легенди пък го 
представят като славен юнак, 
спасяващ девойка от ламята 
от долната земя. Затова све-
тията се свързва с храбростта 
на армията, която празнува на 
същия ден.

Името Георги означава зе-
меделец – гео (земя) и ерго 
(работя)

Може би един от най-харак-
терните обичаи за Гергьовден 
е приготвянето на курбан от 
мъжко агне. На този празник 
се събира цялото семейство 
и на трапезата задължител-
но присъства печеното агне 
и обредният гергьовски хляб. 
Добре е да има и агнешка 
дроб-сърма, млечни проду-
кти, варено жито, зелен лук и 
пресен чесън, баница, винце. 
А млечни продукти назаем да 
не се дават.

Днес тези ритуали на 
Гергьовден се извършват 
най-често по селата, където 
все още връзката на човека с 

ПРАЗНИКЪТ ПРЕЗ 
ПОГЛЕДА НА КРАЕВЕДА

природата и земята е по-дъл-
бока. В градски условия успя-
ваме да сложим най-много 
агнешка плешка на масата, 
но е добре да знаем, че кур-
бан се нарича, само ако си 
пролял от животното кръв. 
Малко кръвожадно наисти-
на, но пък това е завещание-
то на прародителите ни. Ако 
не да спазваме цялата тради-
ция, то поне да я помним.

През деня на Гергьовден се 
извършват различни обичаи 
свързани със здравето. На 
този ден се заравя в земята и 
великденското червено яйце, 
за да е плодородна нивата. 
Рано сутринта най-ранобуд-
ният прибягва до поляната 
за коприва и с нея шибва 
всички у дома по ходилата – 
да не ги настига злото през 
годината.

На празника е добре да се 
отъркаляме в росата за здра-
ве, а който измие лицето си с 
гергьовски капки от тревата 
ще прогони луничките. Бо-
лните се къпят в „лява вода“ 
– там където реката завива 
на ляво, за да се излекуват.

Младите жени и децата 
набират билки – гергьовче, 
здравец, коприва и чесън. 
Все тревици против „лоши 
очи“ и с тях свиват венци, 
същите, с които ще окичат 
жертвеното агне, котлето на 
първото издоено животно и 
един венец за светеца. Об-
редно на Гергьовден се издо-
яват животните, а от млякото 
се дава на всеки близък да 
пийне, друга част се изсипва 
в реката да е обилно млякото.

Приготвя се специален об-
реден хляб украсен с агънца, 
кошара, овчарска гега. Хля-
бът и печеното агне се осве-
щават, след което всички се 
събират на големи трапези, 
играят ситни хорца, люле-
ят се на люлки, теглят се на 
кантар за здраве. А после 
костите от курбана заравят в 
земята.

На 6 май 1937 г. Бъл-
гария  демонстративно 
отхвърля Ньойския дик-
тат. Като израз на това 
става парадът на вой-
ската на Гергьовден. Ден 
преди това цар Борис III 

е връчил церемониално 
новите бойни знамена на 
българските полкове. 

В брой №305 от 15 май 
1937 г. вестник ИСКРА оп-
исва как е отбелязано това 
събитие в Казанлък.


