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творците и хората на духа, към тези, които градят устоите на нацията ни и 
крепят българщината.

Отправям най-искрени пожелания за творчески дух и оптимизъм, много 
здраве, сили, решимост и единство за да съхраним българския национален 
дух, просвета и култура! Нека пазим духовните и културни ценности на на-
шите предци!

Честит празник!

Николай Златанов
Председател на Общински съвет - Казанлък

Скъпи съграждани,

24-ти май е денят, в който с химна „Вър-
ви, народе възродени!“ се прекланяме пред 
славата на българското слово и отдаваме 
почит, признателност и преклонение пред 
великото дело на солунските просветители 
светите братя Кирил и Методий и на техни-
те ученици. Това е денят, в който отправяме 
благодарности към нашите учители, към 
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„Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!

Върви към мощната просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден 
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знанието живей!

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."

Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет —
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...

Да, ро̀дината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът си всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за всесветовната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...
Тогаз балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...

Но винаги духът народен
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте —
заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху славянски мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

Нек името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в славянството во век веков!

текст: Стоян Михайловски
музика: Панайот Пипков

1901 г.

Използваме извънредната 
ситуация, за да може, кога-
то училищата и градините са 
прзни, да извършим всички 
текущи ремонтни дейности, 

проф. Иван БЪЧВАРОВ:

доц. Стойно СТОЙНЕВ:

ОБЩИНАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА РЕМОНТИРА  
УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА 
ВЕЛОАЛЕЯ ОТ КРЪНСКО ХАНЧЕ 
ДО ГРОБНИЦИТЕ В ДОЛИНАТА НА 
ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ
ОБЩИНАТА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ЗА ВЕЛОАЛЕЯ 
ПО БУЛ. "НИКОЛА ПЕТКОВ"

ДО НЯКОЛКО СЕДМИЦИ 
ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА 

ДКЦ - ПОЛИКЛИНИКА
ИМА ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛ

каза Лилия Цонкова, замест-
ник-кмет проекти с външ-
но финансиране и хумани-
тарни политики в Община 
Казанлък. 
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ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ С НОВ АСАНСЬОР

Уважаеми казанлъчани,
Уважаеми преподаватели и културни дейци, 
ученици, студенти, родители,
Макар и по необичаен начин, Казанлък праз-

нува Деня на българската просвета, култура и 
славянска писменост. В трудни времена на 
пандемия имахме достатъчно време да пре-
открием любовта към книгата, оставайки у 
дома. Тя отново ни доказа, че е нашият „про-
зорец към Света“ и изпълни дните ни с повече 
светлина, мъдрост, човешка обич и топлина. 
Наложеното прибиране вкъщи ни напомни, 

че имаме нужда от близостта на любимите хора, от усещането си за корен и 
произход, за принадлежност. На днешния прекрасен празник имаме повод да 
бъдем горди, защото няма друг народ, който да празнува създателите на свое-
то писмо и четмо така, както ние славим Светите братя Кирил и Методий и 
техните ученици. Нека тяхното дело бъде вдъхновение за творчество във всич-
ки сфери на живота! Нека техният пример ни даде увереност, че просветата е 
пътят на успелите нации, оставили диря в човешката цивилизация! Защото 
вярвам в това, което ни казват нашите „аз, буки, веди, глаголи“ - че животът 
със знанието е добър.

Пазете се и бъдете здрави! 
Само така ще можем скоро отново да 
празнуваме заедно!

Галина Стоянова
Кмет на Община Казанлък

ТРЯБВА ДА СЕ 
ПОДГОТВИМ 
ДА РАБОТИМ 

И ДА ЖИВЕЕМ 
ДЪЛГО В УСЛОВИЯТА НА 
ПАНДЕМИЯТА ОТ ВИРУСА
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Има избран изпълнител 
за изпълнение на проекта 
за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
ДКЦ – Поликлиника, каза 
заместник-кметът Лилия 

ДО НЯКОЛКО СЕДМИЦИ ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА
ДКЦ - ПОЛИКЛИНИКА

Започва изграждането 
на изцяло нова велоалея 
от Крънско ханче до новия 
комплекс , който ще бъде 
портал към Долината на тра-
кийските царе – „Светът на 
траките“, каза Лилия Цонко-
ва, заместник-кмет „Проек-
ти с външно финансиране и 
хумнирани политики“.

Цонкова поясни, че велоа-
леята ще минава от западната 
страна на пътя, като в един от 

Тя поясни, че ремонт-
ните дейности се извърш-
ват както със средства от 
бюджетите на детските и 
учебни заведения, така и 
със средства на общинския 
бюджет. 

По думите на Цонкова ста-
ва въпрос основно за подмя-
на на дограма в във филиа-
лите на детските заведения 
селата Шейново, Копринка и 
Розово. В някои от детските 
градини са изградени нови 

Общината

Това стана възможно 
благодарение на заделе-
ните 30 000 лв. в Общин-
ския бюджет 2020 г., което 
е три пъти повече в срав-
нение с отпуснатите сред-
ства през предходната 
година.

За четвърта поредна годи-
на бизнес дамите от „Инeр 
Уил клуб“ – Казанлък подпо-
магат общинския фонд чрез 

Безработните, решили 
да работят в селското сто-
панство, няма да губят 
правото си на социални 
помощи. Това време не се 
признава за трудов стаж, 
но те няма да загубят со-
циалните си помощи.

В законодателството, 
свързано с извънредното 
положение, са предвидени 
различни варианти за зе-
меделците, които да облек-
чат наемането на сезонна 
работна ръка.

Безработните лица в тру-
доспособна възраст, които 
получават месечна помощ 
по Закона за социално под-
помагане и не са включени 
в програмите за заетост, 
може да сключат трудови 
договори за краткотрайна 
сезонна селскостопанска 
работа – до 14 дни месечно, 

ЗАПОЧНА ОСВЕЖАВАНЕТО 
НА ПЪТНАТА МАРКИРОВКА 

В КАЗАНЛЪКно не повече от 120 дни 
годишно.

Досега разрешените едно-
дневни договори вече могат 
да се сключват за повече от 
един ден, с краен срок на 
прилагане до 31 октомври.

Трудовият договор е с нор-
мална продължителност на 
работното време за деня – до 
8 часа, като страните по него 
могат да договорят работа за 
4 или 6 часа.

Работодателят – регистри-
ран земеделски производи-
тел, може да получи обра-
зците на трудови договори 
от съответната дирекция 
„Инспекция по труда“ лично 
или по електронен път.

Трудовото възнагражде-
ние се изплаща в деня на 
изтичане на срока на трудо-
вия договор срещу разписка, 
която е неразделна част от 
договора.

Дейностите включват 
за първи път маркиране 
на паркоместа и такси-
метрови стоянки, наред с 
обичайното полагане на 
хоризонтална маркиров-
ка по улиците.

Маркирането на пар-
коместа и таксиметрови 
стоянки започва от ул.„Лю-
бомир Кабакчиев“ и ще се 
извършва по график, като 
ще обхване по-големите 
паркинги в града.

Полагането на хоризон-
тална маркировка по улици 
и паркинги на гр. Казанлък 
започва по бул.“23-ти пе-
хотен Шипченски полк“, в 
посока запад – изток към 
бул.“Александър Батенберг“ 
до кръстовището на Лидъл 
и също ще се извършва по 
график.

За да се осигури по-добра 
устойчивост на атмосферни 
условия, за маркировката 
е избран за полагане ма-
териалът студен пластик. 

Той ще бъде използван при 
освежаване на пътната мар-
кировка на възлови пеше-
ходни пътеки, с по-голям 
поток на пешеходци и ав-
томобили, като пешеходни 
пътеки на бул. „23-ти пехо-
тен Шипченски полк“, бул. 
„Александър Батенберг“, 
кръговото кръстовище до 
Исторически музей „Искра“ 
и Художествената галерия и 
др.

Предвижда се и освежа-
ване на пътната маркиров-
ка на пешеходни пътеки 
в централна градска част 
като кръговото кръстови-
ще на ул.“Христо Ботев“ до 
Надлеза, кръстовището на 
паметника на Георги Кир-
ков, на входа на парк „Ро-
зариум“ и др., изпълнено 
с бяла акрилатна боя, със 
светлоотразителни перли, 
за гарантиране на по-голя-
ма дълготрайност.

Според ДБТ-Казанлък почти 500 сезонни работ-
ници се търсят в земеделието

СЕЗОННИТЕ РАБОТНИЦИ 
ЗАПАЗВАТ СОЦИАЛНИТЕ 
ПОМОЩИ ЗА БЕЗРАБОТНИ

събраните средства от 10 000 
лв. от благотворителната си 
инициатива „Подари живот, 
помогни да затупти детско 
сърце !“.

В помощ на забременяване 
по методите на асистираната 
репродукция за желаещите 
свои граждани Община Ка-
занлък работи вече седма го-
дина. През годините са под-
помогнати над 40 двойки, а 
родените бебета са 22.

ВСИЧКИТЕ 16 ДВОЙКИ, КАНДИДАТСТВАЛИ 
ПО ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ИН ВИТРО 
ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ОТ ОБЩИНА 
КАЗАНЛЪК СЪС СУМАТА ОТ 2 500 ЛВ.

Със своя заповед Кме-
тът на Община Казанлък 
разпорежда да започнат 
работа отново детските 
ясли и градини, както и 
Общинското предприя-
тие „Кухня-майка, в т. ч. 
дейност Детска млечна 
кухня“, като се спазват 
стриктно всички въведе-
ни противоепидемични 
мерки в страната.

Според заповедта на 
здравния министър директо-
рите на детски ясли, детски 
градини и ОПКМДМК трябва 

да осъществят предварител-
но необходимите строги са-
нитарно-хигиенни дейности, 
както и да създадат и въведат 
организация за работа спря-
мо характера на съответната 
институция, при стриктно 
спазване на указаните от 
Министерство на здравео-
пазването, Министерство на 
образованието и науката и/
или друг държавен орган и/
или институция мерки за 
организиране на дейностите 
в детските ясли и детските 
градини след възстановяване 
на приема на деца.

ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ, ГРАДИНИ И 
КУХНЯTA-МАЙКА ОТВАРЯТ НА
1 ЮНИ

Избран е изпълнител 
на проекта за мерките 
за ремонт на сградата на 
училището в село Розово, 
което ще бъде преобра-
зувано в детски център, 
каза Лилия Цонкова, за-
местник-кмет „Проекти 
с външно финансиране и 
хуманитарни дейности“.

В рамките на този проект 

сега съществуващата сграда 
на Основно училище „Св.Св. 
Кирил и Методий“ в с. Розово 
ще бъде санирана и рекон-
струирана. Допълнително 
ще бъдат изградени спални 
помещения, мини футболно 
игрище, тенис корт, така че 
ще бъде намерена симбио-
зата между наука, изкуство и 
спорт. 

УЧИЛИЩЕТО В РОЗОВО 
ЩЕ БЪДЕ САНИРАНО И 
РЕКОНСТРУИРАНО

ПРОДЪЛЖАВАТ РЕМОНТИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НОВА ВЕЛОАЛЕЯ ДО ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

детски площадки, като фили-
ала на детска градина „Здра-
вец“ в Енина и в детска гра-
дина „Еделвайс“. Изграждат 
се две нови площадки в дет-
ска градина „Юрий Гагарин“. 
Ремонтират се и санитарните 
помещения, и част от догра-
мата в централната сграда на 
детска градина „Теменуга“.

Лилия Цонкова пояс-
ни също, че се разработват 
проекти за изцяло две нови 
детски площадки в двора 
на „Пчелица“ и на ясла „Ва-
сил Левски“, но те ще бъдат 
реализирани във втората 

половина на годината, след 
като е ясно състоянието на 
бюджета на общината. Пред-
вижда се и въвеждането на 
мерки за енергийна ефектив-
ност в детска градина „Сла-
вейче“: „Те трябваше да бъдат 
довършени тази година и ще 
останат за втората половина 
на 2020г., след като е ясно 
какви са възможностите на 
бюджета.“

Лили Цонкова съобщи 
също, че към момента се пра-
вят нови спортни площадки 
в три училища на терито-
рията на Казанлък – Средно 

училище „Екзарх Антим I“, 
ОУ „Паисий Хилендарски“ и 
ОУ „Чудомир“. Дейностите 
се извършват със средства от 
училищните бюджети.

„Подобряване на образо-
вателната инфраструктура е 
един от приоритетите в ра-
ботата на Община Казанлък. 
През последните години Об-
щината се стреми да запази и 
обнови всички детски и учеб-
ни заведения, включително 
по малките населени места. 
Целенасочено се инвестира в 
подобряване на материална-
та им база”, каза още Цонкова

от стр. 1

от стр. 1

от стр. 1

участъците ще премине и под 
пътя.

Тази велоалея ще свърз-
ва вече съществуващите алеи 
от парковете “Розариум“ и 
„Тюлбето“.

Новата велоалея е част от 
проекта на Община Казанлък 
„Светът на траките“. Общата му 
стойност е 8 млн. 657 хил. 364 
лв, с продължителност за из-
пълнение 2 години. Одобреното 
финансиране от Оперативната 
програма чрез Европейския 
фонд за регионално развитие 
е в размер на 6 млн.735 хил. 

429 лв. – безвъзмездна финан-
сова помощ. Чрез финансов 
инструмент още през месец 
август 2019 година бе осигуре-
но финансиранев размер на 1 
млн. 921 хил.935 лв. от Фонд за 
устойчиви градове.

Цонкова поясни още, че Об-
щината е кандидатствала и 
заизграждането на велоалея 
по бул. „Никола Петков“, която 
ще се свърже с алеята за село 
Овощник, като така ще се полу-
чи една цяла линия от южната 
част на града до гробниците в 
Долината. 

Цонкова. 

Тя поясни, че ще бъдат 
сключени договори със стро-
ителен и авторски надзор, и 
с инвеститорски контрол. 
„Договарянията ще бъдат 
директни, така че това ще 

се случи бързо и до няколко 
седмици ще започнат ре-
бомонтните дейности там“, 
подчерта Цонкова.

В Инвестиционната про-
грама на Община Казанлък 
за 2020 година за ремонта на 
сградата на Поликлиниката 
са предвидени 151 хил.лв. 
съфинансиране от общин-
ския бюджет, при одобрен 
проект от Националния до-
верителен екофонд в размер 

на 757 хил.лв
Ще бъдат изпълнени ре-

дица дейности в рамките на 
проекта, сред които топло-
изолация на фасади и по-
крив, подмяна на дограма 
и подмяна на осветителни 
тела в общите части на сгра-
дата, газификация, подмяна 
на отоплителна инсталация 
и подмяна на осветителна 
инсталация във всички по-
мещения на сградата.
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В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА 
ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ. СВ. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Педагогическото Училище в Казанлък

През 1883 г. отваря врати 
Казанлъшкото педагогическо 
училище - Първото в Източна 
Румелия, което създава армия 
от добре подготвени учители 
в цялата страна. Казанлък е 
град с утвърдени традиции в 
културно-просветно отноше-
ние. През 1836 г. Неофит Боз-
вели въвежда тук взаимната 
метода на обучение, през 
1860 г. се създава първото чи-
талище, а през 1873 г. - чита-
лище „Искра”. Казанлък става 
известен и като града на 100-
те художници и на десетки ар-
тисти с утвърдени имена в на-
ционален мащаб - Порфирий 
Велков, Мара Пенкова, Тодор 
Мазаров, Стефан Гецов, Луна 
Давидова, Любомир Кабакчи-
ев, Видин Даскалов и др.

Върху покрива на старата 
сграда на Педагогическото 
училище, днес Хуманитарна 
гимназия „Св. Св. Кирил и 
Методий”, кокетно се изви-
сява малка куличка. Наглед 
ненужна, отживяла времето 
си, за щастие запазена, тя 
преди много десетилетия от 
миналия и по-миналия век 
била един от символите на 
Педагогическото училище 
и неотменна част от живота 
на тогавашния Казанлък. От 
закачената в нея училищна 
камбана сутрин, точно в 7,30 
ч., по часовник, сверяван с те-
леграфния импулс в пощата, 
която се намирала срещу учи-
лището, над смълчания град 
отеквал камбанният звук. 
Казанлъчани казвали: „Кам-
баната би”.

Нахлузили сините фураж-
ки с лъскав месингов моно-
грам над челото, на който се 
откроявали едрите букви на 
абревиатурата – „КДПУ”, от 
всички краища на на малкия 
тогава град тръгвали уче-
ниците. Дори и тези, които 
живеели в най-отдалечените 
махали, пристигали навреме. 
Дворът се запълвал. Между 
големите се движели и рояк 
деца – будните ученици на 
образцовото училище.

Курсистите на Педагогиче-
ското училище нямали чанти. 

Книгите носели под мишни-
ца. „Общата” тетрадка, свита 
на руло, стояла мушната в 
джоба на палтата им. Нямали 
и униформи, само фуражки. 
Но ги носели с гордост, защо-
то ги отличавали. Да си уче-
ник в КДПУ, било чест! Били 
облечени със шаячни дрехи, 
градска кройка. Балтони се 
срещали рядко. Шаяченото 
еднообразие се нарушавало 
от неголемия брой широки, 
черни пелерини, които се 
мяркали тук-там и ефектно, 
като персонаж от Хамлет, 
загръщали собствениците им.

Пред входа на сградата, 
между две високи трепетлики 
белеела мраморната, покрита 
с красиви орнаменти чеш-
ма. Бистра вода се изливала 
от двата лъскави месинго-
ви чучура. Учениците, само 
момчета, се трупали около 
чешмата и изчаквали учите-
лите. Един по един идвали те, 
също само мъже. Училището 
било мъжко. Облечени изис-
кано, в съответствие с мъж-
ката мода тогава – редингот, 
отзед разцепен като лясто-
вича опашка, на главата бом-
бе, в ръката щик – елегантно 
бастунче.

Учениците ги посрещали, 
отдръпвали се почитателно, 
за да им сторят път и ги поз-
дравявали. Учителите леко 
повдигали бомбетата в от-
говор на поздрава и един по 
един влизали в сградата. След 
тях по няколкото протрити от 
годините стъпала тръгвали 
курсистите и децата от Об-
разцовото училище. Там ми-
навали покрай зоркия поглед 
на прислужниците. Да му 
мисли този, който е с мръс-
ни обувки! Звънецът биел. С 
дневници под мишница и със 
съзнание за мисията си през 
смълчаните коридори към 
класните стаи се отправяли 
учителите. Учебният ден за-
почвал – 4 часа преди обяд и 
още толкова селд обяд. [Ки-
тапова–Попова, Людмила П. 
Забравено и неизвестно за 
стария Казанлък. Казанлък, 
2004, с. 29-30.]

писменост. За пръв път 
двамата солунски братя 
са изваяни от бронз върху 
внушителния монумент 
“Апотеоз на славянството” 
в древната руска столица 
Новгород.

А първият паметник на 
светите братя равноапостоли 
Кирил и Методий в България 
е дело на казанлъшкия учи-
тел Иван Топалов. Скулптура-
та, представляваща двамата 
първоучители в цял ръст с 
книга в ръце, се намира в дво-
ра на бившето Казанлъшко 
педагогическо училище, днес 
Профилирана хуманитарна 
гимназия „Св. св. Кирил и 
Методий“, отворило врати 
през 1883 година. Скулптура-
та е изваяна от Иван Топалов 
през 1934 г. Изпълнението и` в 
метал е направено изцяло в 
Казанлък – отлята е от бронз 
в Държавната военна фабри-
ка, днешният „Арсенал“, и в 
Механо-техническото учи-
лище, сега Професионална 
гимназия „Иван Хаджиенов”. 
В изграждането на паметника 
се включили ентусиазирани 
ученици и много граждани.

Иван Топалов
е роден на 23 юли 1906 г. в 

село Търничене, Казанлъшко 
в семейство на земеделци.

Средното си образование 
завършва в Казанлъшко-
то педагогическо училище 
през 1923 г.  През есента на 
същата година се записва в 
Държавната художествена 
академия, където учи скулп-
тура в ателието на проф. 
Жеко Спиридонов.

През септември 1931 г. се 
завръща като преподавател 
по рисуване в Педагогиче-
ската гимназия в Казанлък.  
През пролетта на 1932 г. 
Иван Топалов започва рабо-
та върху паметника на Ки-
рил и Методий за двора на 
гимназията.  След завърш-
ването на гипсовия модел 
той е представен, а увле-
чените в начинанието му 
ученици събират из целия 
град медни съдове за отли-
ването на монумента. Така 
за Празника на славянска-
та писменост в Казанлък се 
открива първият в страната 
ни паметник на славянските 
просветители. Топалов е ав-
тор и на бюст-паметника на 
композитора Емануил Ма-
нолов в парк „Тюлбето“.

В края на 1933 г. Иван 
Топалов е уволнен по по-
литически съображения и 
продължава педагогиче-
ската си дейност в Топо-
ловград. Следващите девет 
години от живота му са 
посветени на скулптурата и 
публицистиката.

След 1945 г. се установява 
в Пловдив. Първоначално 
работи като гимназиален 
преподавател по рисуване, 
а по-късно – в Института за 
учители.

От 1945 до 1953 г. е пред-
седател на Дружеството на 
южнобългарските худож-
ници и творчески секретар 
на Групата на пловдивските 
художници.

Иван Топалов умира на 5 
януари 1989 г. в Пловдив.

Със съдействието на
ХГ „Св.СВ. Кирил и Методий“

ПЪРВИЯТ 
ПАМЕТНИК НА 
СОЛУНСКИТЕ 
ДВАМА БРАТЯ 
Е ДЕЛО НА 
КАЗАНЛЪЧАНИН

В средата на 19 век, 
през 1863 г. целият сла-
вянски свят ознаменува 
тържествено 1000-го-
дишнината на Морав-
ската мисия и създа-
ването на славянската 

Традицията от мина-
лото на някогашното 
Класно педагогическо 
училище в наши дни се 
продължава от учителите 
и учениците на ПХГ „Св.
СВ.Кирил и Методий“. От 
учебната 2018/2019 го-
дина училището приема 
ученици в нов профил – 
„Природни науки“, като 
профилиращи предмети 
са „ Физика“,“Аастроно-
мия“ , „Химия и опазване 
на околната среда“. 

И тази година план-прие-
мът е обявен по същия 

начин, като  ще се приемат  
ученици в три паралелки в 
профилите: „Обществени 
науки“, „Хуманитарни на-
уки“ и „Природни науки“. 
„Опитваме се да съвместим 
традицията с новото“, ко-
ментира директорът на гим-
назията Румена Петрова.

От учебната 2018/2019 
година ПХГ „Св.Св. Кирил 
и Методий“  е иноватив-
но училище. Иновацията 
се реализира в 9а клас - по 
„Биология и здравно обра-
зование“. Изцяло обновен 
и модернизиран е кабине-
тът по биологиа и химия, 

със средства по национална 
програма, към която гимна-
зията е кандидатствала и е 
одобрена. В три от кабине-
тите са монтирани интерак-
тивни дисплеи.

Пак от миналата учебна 
година   училището е член 
на Асоциацията на Кейм-
бридж училищата. Факт е 
и първото признание – на 
гимназията е присъдена на-
града за най-активно учи-
лище от младите членове на 
Асоциацията.

Както повечето училища в 
България и ПХГ „Св.Св. Ки-
рил и Методий“ работи по 
редица национални и евро-
пейски програми и проекти.

С подкрепата на Община 
Казанлък в училището ще 
бъде реализиран и проект 
към  Предприятие за упра-
вление на дейностите по 
опазване на околната среда.

По думите на директора на 
гимназията учебното заве-
дение разполага с високок-
валифицирани и адекватни 

на изискванията на времето 
учители.

През тази учебна годи-
на в ПХГ „Св.Св. Кирил и 
Методий“ завършват три 
паралелки зрелостници. 
Нагласите на учениците и 
учителите са, ритуалът по 
изпращането да бъде съче-
тан с раздаването на дипло-
мите до 26 юни. Обмислят се 
и възможности за по-нетра-
диционен ритуал.

Директорът на гимнази-
ята е категорична, чеи на 
24 май училищният двор 
ще бъде огласен с празнич-
на музика, а паметникът на 
братята Кирил и Методий 
ще бъде обсипан с цветя. Ще 
бъде доразвита и идеята, ре-
ализирана за 11 май – за он-
лайн уроци . 

„Силата на миналото и 
традицията са важни за 
нас, но в същото време от-
кликваме и на новите техно-
логични предизвикателства 
на времето“, категорична е 
Румена Петрова.

РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРА РУМЕНА ПЕТРОВА
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Експертите говорят

В периода, когато в Ро-
зовата долина уханието 
на казанлъшката роза 
доминира в буквален 
смисъл, несъзнателно 
се питаме как чудното 
растение достига до зе-
мите ни. Ето някои от 
предположенията.

Според арабски източни-
ци през VIII и IX в. розовата 
вода е повече от значителен 
търговски артикул, чието 
пласиране достига Китай и 
Южна Индия. В кодекс на 
византийския император 
Константин VII Багрено-
родни (913 - 959), издаден 
през 946 г., персийската 
розова вода се споменава 
като средство за разхуба-
вяване. Култивирането на 
розите и дестилирането им 
са сред основните дейнос-
ти на персите до началото 
на Средновековието. Тър-
говията с розова вода пре-
минава крайбрежието на 
Средиземно море и достига 
дори до Нидерландите.

Първите целенасочени 
опити за дестилиране на 
розовата вода с цел полу-
чаване на розово масло са 
регистрирани още през 
средните векове от евро-
пейците, които са получа-
вали големи количества 
розова вода. Автори от XV 
и XVI в. описват дестила-
цията за получаване на ро-
зова вода и розово масло. В 
аптеките на някои немски 
градове (Вормс през 1582 г. 
и Франкфурт на Майн през 
1587 г.) между придобити-
те по дестилационен на-
чин масла се среща Oleum 
rozarum verum. Според То-
дор Близнаков – дългогоди-
шен експерт в Пловдивска-
та търговско-индустриална 
камара - добиването на 
розовото масло чрез двой-
на дестилация на розите 
води началото си от Евро-
па. Дали персите заимстват 
по-късно от европейците 
дестилационния начин за 
получаване на розово мас-
ло или по собствен начин 
достигат до него все още 
не може да се установи по-
ложително. Открили сами 
или взаимствали от евро-
пейците начина на двой-
ната дестилация на розите, 
персите намаляват до ми-
нимум търговията с розова 
вода, която започват сами 
да дестилират и вместо нея 
да изнасят розово масло.

Според известния ро-
зотърговец Христо Христов 
“кога и как се появила ро-
зовата култура, а наред с 
нея и дестилацията на ро-
зите в България, не може 
да се установи точно”. 
Предполага се, че това ще 
да е било през XVII век. 

ОТНОВО ЗА 
КАЗАНЛЪШКАТА РОЗА

Според Христов розовата 
култура и розовомаслената 
ни индустрия имат източен, 
а не западен произход. Така 
населението от розопроиз-
водителните околии (главно 
Карловска и Казанлъшка) 
и досега (1900 г.) говори за 
„гюл”, „гюлапана” и „гюло-
во масло и сладко” вместо 
за „розови градини”, „розо-
варници” и „розово масло 
и сладко”. Употребяваните 
при дестилацията на розите 
изрази „баш” и „аяк” (проду-
кти, които се получават при 
преваряването на розовата 
вода), „гюлап” (пращините, 
които остават след изваря-
ването на розовото цвете), 
„казан” (съда, в който се по-
ставят розите за дестилира-
не), „мускал” (мярка, с която 
се мери полученото розово 
масло, равна на около 5 гра-
ма) и др. подобни, независи-
мо от начина дестилирането 
на розите”.

От дълбока древност до 
наши дни розите са използ-
вани в различна степен като 
декоративно средство, за по-
лучаване на лекарства, ви-
таминозна храна, дъбилни 
и багрилни вещества, ете-
рични масла и др. В. Топа-
лов и Иринчев доказват, че 
употребата им изпреварва 
развитието на науката за 
лекарствата, витамините и 
парфюмите с много столе-
тия. Едва през XX в. науч-
ните открития изясняват, че 
цветовете и особено плодо-
вете на розите са естествен 
поливитаминен концентрат. 
По активността на аскорби-
новата киселина и по фи-
неса на етеричното масло 
те нямат равни на себе си. 
Тези качества са съчетани в 
различна степен в отделните 
видове рози, които според В. 
Хржановский са около 400.

Казанлъшката роза е 
с най-високи качества, с 
най-висок процент ете-
рични масла. Съчетанието 
между високата атмосфер-
на влажност и умерената 
температура на въздуха по 
време на цъфтежния период 
е особено благоприятно за 
увеличаване маслеността й.

От всички видове рози, 
които имат способност да 
синтезират и натрупват в 
своите органи етерично мас-
ло, най-голяма популярност 
придобива казанлъшката 
роза. Цветовете се използват 
векове наред като суровина 
за добиване на известното 
в целия свят българско ро-
зово масло, розов конкрет 
и розово абсолю, които на-
мират приложение в произ-
водството предимно на пър-
вокласните парфюмерийни 
изделия. 

д-р Момчил Маринов

Проф. Бъчваров е бивш въз-
питаник на Математическа 
гимназия „Никола Обрешков“ 
в Казанлък.

Проф. Бъчваров, Вие ра-
ботите в сферата на фото-
никата, което включва и био 
нано-фотоника, приложими 
ли са те в борбата с вируса 
COVID – 19, как физиката 
може да се включи в борбата 
с вирусната инфекция? Може 
ли физиката и математиката 
да предскажат поведението и 
развитието на епидемията от 
COVID – 19 при положение, 
че все още има твърде малко 
информация за вируса?

Проф. Бъчваров: Първият 
въпрос, който аз си зададох, 
когато възникна проблемът 
COVID – 19 бе, с какво можем 
да бъдем полезни. В известен 
смисъл ние владеем научния 
подход при анализ на факти-
те и преценките са по-важни, 
отколкото внушенията, които 
могат да доведат до социал-
ни проблеми. От методите за 
детекция, т.е. за установява-
не - PCR – съчетава техники и 
технологии както в областта 
на биологията и завършва с 
изследвания в областта на 
спектроскопията. С моите съ-
трудници констатирахме, че 
имадве направления, в които 
можем да сме полезни. Едно-
то е изследвания, които могат 
дългосрочно да допринесат 
като например в методите за 
анализ, но те изискват повече 
време. Второто направление 
е краткосрочно – физически-
те методи, които са свърза-
ни с унищожение. Това касае 
например, използването на 
ултравиолетовата светлина и 
други методи за унищожаване 
на вируса или за дезинфекция.

С моите колеги направихме 
анализ веднага на базата на 
резултати от статии или науч-
ни подходи. Това, което нари-
чаме проблем, то не е от вчера 
или днес, а е от 2015 година. 
Едни от първите статии, които 
намерихме касаят дебата за 
проблемите, които биха въз-
никнали, ако има този тип ви-
рус, който се пренася от човек 
на човек. Установихме и ста-
тия от 2015 година, че първите 
стъпки са направени през 2013 
година се оказа за същността 
на потенциалния риск и съот-
ветно по-специализираните 
изследвания, които показват 
характера на това, което ние 
срещаме. Т.е. първият извод, 
който направихме бе, че това 
не е нещо, което ще мине  днес 
или  утре. Следователно , каква 
стратегия може да се предпри-
еме. Изводът е, че трябва да се 
подготвим и да живеем дъл-
госрочно в условията на тази 
пандемия.

Горещото време , слънцето, 
ултравиолетовите лъчи биха 
ли допринесли вирусът да си 
отиде?

Проф. Бъчваров:  Не може 
да се разчита на горещото 
време. Колкото и да е горещо, 
човек живее в много тесен ин-
тервал от температури. В този 
смисъл, не може да се разчита, 
че при 30-40 градуса вирусът 
може да бъде изчистен. Та-
кива са научните изследва-
ния до този момент. Много 
изследвания санаправени за 
ултравиолетовото лъчение 
и се оказва, че то може да се 
използвав лабораторни или 

обществени сгради за дезин-
фекция, но едва ли можем да 
разчитаме, че лятното слънце 
ще свърши тази работа, тъй 
като той се поглъща в горни-
те части на атмосферата. Т.е. 
горещото време не е панацея, 
която може да дезинфекцира 
планетата.

Доц. Стойнов, какви са 
аргументите за и против хи-
потезата, че COVID – 19 има 
синтетичен произход?

Доц. Стойнов: Няма доказа-
телства и за двете тези. Засега 
не е ясен директният източ-
ник, от който е произлязла за-
разата.Няма директен вирус, с 
който да е намерена прилика 
или да е директен предтеча на 
вируса, който се разпростра-
нява в момента като COVID 
– 19.

Доста трудно е и да се пред-
положи, че човек го е създал, 
не защото не можем, не е го-
лям проблемм да се създаде 
от молекулярни биолози. Про-
блемът е, че за да може този 
вирус да се предава от човек на 
човек, трябва да се променят 
две части в една негова моле-
кула. Ако се използва компю-
търна програма, тя няма да 
даде пълноценен резултат. И 
това е доводът, за да се каже, 
че този вирус не е създаден 
от хора. Но от друга страна, 
не може да бъде намерен ви-
русът, от който е произлязъл 
COVID – 19. Има два вида таки-
ва вируси. Единият в прилепи, 
другият в пандолини,които 
са близки родственици, но те 
не са директните предтечи на 
този вирус.

Има опасения, че е въз-
можна следваща, по-тежка 
вълна наесен? Вие споделяте 
ли товамнение, може ли да се 
избегне?

Доц. Стойнов: Със сигур-
ност е възможна средваща 
вълна. Такава е психологията 
на човека. Ние започнахме да 
се предпазваме, да спазваме 
дистанция, да си стоим вкъ-
щи, повечето хора не работе-
ха, затвориха заведенията и до 
някаква степен ограничихме 
заразата и хората решиха, че 
такава зараза няма. Ние не 
можем да спазваме непре-
къснато такива строги мерки 
дълго време. Човечеството не 
е подготвено, особено като не 
се вижда резултат, а хиляди 
умиращи. Започвайки да жи-
веем нормално, надяваме се 
опасността да е преминала, но 
повечето опасни инфекции са 
преминавали на два, а и на три 
етапа. Дори испанският грип 
първоначално не е убил тол-
кова много хора и чак втората 
вълна, която е възникнала на 
следващата зима е убила над 
40 млн. души. Така че, не мога 
да кажа дали ще има втора 
вълна. Надяваме са да няма. 
Но хората трябва да се научат 
да живеят с този вирус, да се 
научим да работим с него, но 
и да пазим някаква хигиена, 
която да ни помогне да не се 
разпространява вирусът.

Какво е Вашето становище 
за масовото тестване на хора 
или групи и с какви тестове е 
добре да се прави това?

Доц.Стойнов: Масовото 
тестване със сигурност ще по-
могне. Всичко зависи от това 
как ще бъде направено и с как-
во.  Има PCR –тестове, но няма 
техническите ресурси. Няма 
апаратура, тя трабва да се за-
купи, да се обучат специали-
сти, които да я ползват. Тряб-
ва да се създаде организация. 
Това не е трудно, но трябва 
време. Тези тестове могат да 
покажат дали сте болен или не, 
дали имате генетичната ин-
формация на вируса. И затова 
те са толкова ценни. Другите 
тестове могат да покажат дали 
човек е болен, но на по-късен 
етап. Могат да покажат, дали 
човек е прекарал болестта и 
това са т.нар. тестове на базата 
на антителата. Това са много 
хубави тестове, но тест на ба-
зата на антитела може да бъде 
пълна трагедия. Може да хва-
щат други вируси, други ко-
рона вируси, които хората си 

прекарват директно като на-
стинка. Така че, изключително 
е важен  подбора на теста. Ако 
Ви тестват с тест, който няма 
производител, а само вно-
сител или разпространител, 
най-вероятно тестът нямада 
може да даде точен резултат. 
Вече има добри тестове,това е 
въпрос компетентните органи 
да изберат такъв, който да ра-
боти. Има и нови тестове, кои-
то до месец ще бъдат разреше-
ни за употреба. Те са бързи и 
като PCR-а хващат генетична-
та информация, но за тях вече 
не е необходима апаратура 
илиспециализирано образова-
ние. За тях е необходимо тем-
пературата да бъде вдигната 
до 60 или 90 градуса, което не 
е трудно. Тези тестове могат 
за 1 час да покажат болен ли е 
съответният човек или не, не-
зависимо на какъв етап сте. И 
тези тестове биха помогнали 
много да се ограничи заразата 
или да се спасим от нея.

Проф. Бъчваров: За мен този 
въпрос от начало беше изклю-
чително интересен – кое би 
било полезно на хората. Така 
или иначе естеството на забо-
ляването е доказано, че човек 
може да бъде носител и без да 
има симптоми. И това е сери-
озен проблем. Важното е как 
да сепредпази човек в такива 
случаи. Тестът е необходим, 
но решенията, коитотрябва да 
вземе обществото и всеки чо-
век, трябва да бъдат свързани 
с реалните ситуации. Т.е. неза-
висимо каква е техническата 
възможност, независимо, чеса 
бавни, но най-хубаво е човек 
да има тест в реално време. 
Но след като това не е напра-
вено и тъй като всяка научно 
достижение изисква своето 
време, то тогава може да се 
изградят правила, които са из-
ключително важни и полезни. 
Всички общества, независимо 
каква е организацията им, си 
поставят две цели. Едната е за-
щита при тази ситуация и да се 
запази здравната система  да 
понесе. Превенцията се прави 
към най-уязвимото население, 
което са медицинският персо-
нал и възрастните хора. Ми-
сля, че е по-важно дебатът да 
се насочи в това направление, 
а другото, учените по света ще 
си свършат работата. И трябва 
да се знае, че това не може да 
стане от днес за утре.

След пандемията светът 
няма да е същият. Вие как 
виждате тези промени, в 
човешки, в научен план ?

Доц. Стойнов: Ще има про-
мени и не само към лошо. 
Например, онлайн обучение-
то, което се въведе, разкрива 
нови възможности пред об-
ществото. Съща така се видя, 
колко ценно може да бъде да 
вземеш съвети от лекаря си 
дистанционно, вместо всички 
да се струпваме пред врати-
те на личните лекари. Важно 
е също Администрацията да 
може да работи дистанцион-
но. Всичко това би направило 
разпространението на една 
такава пандемия доста труд-
но,  в едни такива критични 
моменти, които настъпват и 
ще настъпват.

Проф. Бъчваров: Неслучай-
но се говори, че когато става 
въпрос за кризисна ситуация 
като тази пандемия, на изток 
йероглифът за нова възмож-
ност и за нещо като сериозна 
криза е един и същ. Когато 
има такава ситуация се налага 
да се обединят всички ресурси 
на обществото и участието на 
всички. За това е необходимо 
да имаме доброволни огра-
ничения. А те могат да бъдат 
доброволни само тогава, ко-
гато хората са запознати на 
достъпен език, каква е необхо-
димостта да го правят. Неможе 
без доброволни ограничения и 
индивидуална отговорност да 
изградиш пълноценен живот. 
Българите се показахме много 
организирани. Още от самото 
начало хората започнаха да 
се пазят. Това, което липсва 
обаче, че всеки трябва да бъде 
достатъчно образован.

Акомулираха се големи ре-
сурси, вижда се как ценностите 

се промениха. Т.е. спасението 
в кризисните ситуации идва от 
учените, от изследователите и 
това е неоспорим факт.Цялата 
система се ревизира. Учените 
още преди 7 години са пред-
видили това, което се случва. 
И трбва да сме убедени, че 
ще бъде намерено лечение на 
това заболяване. Но докато 
това стане, се налага добро-
волно сътрудничество и лична 
отговорност.

Вторият елемент е накъде 
отиват ресурсите на едно об-
щество. В момента добрият 
вариант е да се инвестира точ-
но в тези направления, които 
могат да регулират бързо сп-
равяне с подобни проблеми.

Този вирус не е краят на све-
та, нито ще последният. И ако 
човечеството не е изградило 
някаква система, независимо 
от начините, по които може да 
я изгради, може да има следва-
що начало.

Оцеляването не е нещо, кое-
то трябва да фигурира  като 
култура в обществото на даден 
етап. Оцеляването е живот в 
агония, никой не го иска. И от 
тази гледна точка, смятам че, 
трябва да приключим с това 
се внушава, че оцеляваме. 
Напротив, ние успяваме, въ-
преки ситуацията. Ние трябва 
да си решим проблема, а това 
не става в никакъв случай с 
оцеляване. Поддържането на 
тезата за оцеляване блокира 
цялото общество.

Във френския печат се 
появи информация, че са 
открити следи от COVID – 19 
във водите на река Сена, откъ-
дето идвала питейната вода в 
Париж, с която се мият улици, 
поливат се паркове и градини. 
Според Вас трябва ли да се 
направят изследвания за коро-
навирус в нашите реки и по 
морската ни брегова линия?

Доц. Стойнов: Внепитейната 
вода са намерени такива сле-
ди. Там те идват от  човешки 
екскременти. Човек, който е 
заразен може да има от хиляда 
до 30 хиляди вирусни частици 
и оттам те се появяват в непи-
тейната вода, в непочистената 
канализация. Дали трябва да 
се направи? Ако може, трябва. 
В Испания и Франция започ-
наха да изследват непитейна-
та вода. Ако дадено населено 
място става център на такава 
инфекция, водата би могла да 
предвиди евентуално това. Но 
това е много трудно да стане в 
България.

Ще можем ли това лято 
спокойно да ретуваме на 
море и ако да, как да постъ-
пим, за да избегнем зарази? 
Считате ли, че COVID – 19 
ще остави повече въпроси, 
отколкото отговори?

Проф. Бъчваров: Колкото 
спокойно можем да живеем, 
толкова спокойно можем и да 
летуваме на море. В никакъв 
случай човек не трябва да спре 
да  функционира, в пълния 
смисъл на думата, включи-
телно и да летува, но това не 
означава, че той трябва да за-
живее с идеята, че опасността 
е отминала. Той трябва да го 
прави по начините, по които 
не застрашава нито себе си, 
нито останалите. Хората тряб-
ва да се образоват, за да се мо-
тивират вътрешно. Превенци-
ята включва образованост на 
населението .

Доц. Стойнов: Зависи как ще 
се летува. Ако се ходи за парти 
туризъм, това е доста опасно. 
Видяхме какво стана в ав-
стрийските курорти, в Банско. 
Заразата серазпространява 
много по-лесновзаведения на 
закрито. Но сред природата не 
мисля, че енякакъв проблем.

ПРОФЕСОР ИВАН БЪЧВАРОВ 
И ДОЦЕНТ СТОЙНО СТОЙНЕВ 

ОТГОВАРЯТ НА ВЪПРОСИ 
СВЪРЗАНИ С COVID-19Проф. Иван БЪЧВАРОВ доц. Стойно СТОЙНЕВ:

е изследовател в областта на 
молекулярната биология към 
Института по молекулярна 
биология на БАН. Възпитаник 
на Математическа гимназия 
„Никола Обрешков“ в Казан-
лък. Доц. Стойнов е част от 
Цевтъра за био нано- фотони-
ка. В неговата група се изслед-
ват процеси свързани с ДНК 
и конкретно, възстановяване 
при повреда в живи клетки. 

e учен- физик, преподава-
тел във Физичния факултет 
на Софийския университет. 
Има 25-годишен професио-
нален опит в разработването 
на лазерни източници и тех-
ните  интердисциплинарни 
приложения, в изследовател-
ски институти в България, 
Русия, Германия, САЩ и др. 
Ръководил е повече от 15 из-
следователски и развойни 
проекта. Лидер в областта на 
индустриалните иновации, 
в разработването на ино-
вативни лазерни системи и 
инструменти, и модули за 
индустрията,и международ-
ни научно-изследователски 
институтит и университети в 
чужбина.
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Култура по време на Пандемия

Ученик: 

Госпожо, всички знаем, че много млади 
напускат България и аз написах в нашия 
училищен вестник стихотворение. Може 
ли да го кажа?

ГУРБЕТЧИЙЧЕ

Аз съм българче и любя
Книжчици, ама зелени!
По Европа да се губя
Първа радост е за мене.

Аз съм българче свободно,
За гурбет душа копнее!

Всичко българско и родно
Заради пари тъпча и пилея!

Българио, майко мила,
Земя пълна с добрини
Земьо що си ме кърмила
Мойто „гуд бай“ приеми.

Ученичка (Антония) пее:
Аз съм среднистка тра-ла-ла-ла
Ходя из село с къса пола
Диплома имам тра-ла-ла-ла
Ходя из село с къса пола

Искам да седна аз зад бюро
И да си пиша с тънко перо

Диплома имам тра-ла-ла-ла
Ходя из село с къса пола.

Квартет „Славей“
Имаме време за труд и прехрана.
Имаме време за мир и отбрана.

Време да чакаме, време да знаем
Време да траем, дори да мечтаем.

Време за спорове и оптимизъм
Време за международен туризъм.

Имаме време за митинги и стачки.
Време да броиме валута и пачки.

Време за флиртове, време за спорта.
Дори да чакаме още транспорта.

Имаме време за книги и песни
Но имаме ли време да бъдеме честни?

За първи път шко-
лата ще предложи в 
своето обучение лят-
на акадения за деца и 
родители, рисуване и 
творческо писане.

Арт галерия “АТЕЛИ-
ЕТО” отваря врати за 
своите приятели  и дава 
едно ново начало. Лятна 
академия   на школа Арт 
линия за деца и роди-
тели ще стартира от 25 
май.
“В Арт АКАДЕМИЯТА  

ЩЕ СЕ УЧИМ 
ДА РИСУВАМЕ 
И ДА ПИШЕМ 
ТВОРЧЕСКИ.”

Натурно рисуване, 
приложни ателиета, пле-
нери, творческо писане 
предлагат художниците 
Ваня Запрянова и Росен 
Дончев за своите малки 
и големи приятели.

В предложените кур-
сове могат да се включат 
деца на възраст от 5-14г., 
младежи и родители.

Записването е предва-
рително за различните 
групи .

На церемония те бяха 
наградени за това, че са 
отделили от времето си 
през месец март и април 
2020 г. да помагат на Об-
щина Казанлък.

Бяха връчени сертификати 
от името на СНЦ „Младежки 
център за развитие-Взаи-
мопомощ” и СНЦ „Юнайтед 
Авангард Артист” като бла-
годарност за участието на 
доброволците в борбата сре-
щу пандемията Ковид-19 в 
Община Казанлък, в периода 
март-април 2020 г.

В подкрепа на Общинския 
кризисен щаб в следните дей-
ности: дежурства на разкрит 

Малка Обява
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ с адрес Обл. Ст.Загора, общ. Мъг-

лиж, с. Ягода, ул. "Бреза" №4 на основание чл.95, ал. 1 от ЗООС 
и чл..6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието въърху околната среда уведомя-
ва заинтересуваните лица, че има инвестиционно намерение 
за селско стопанство - ферма за 50 овце. Предвижда се инвес-
тиционното предложение да се реализира в поземлен имот 
с идентификатор 87212,103,1, в землището на с. Ягода, общ. 
Мъглиж. За информация: 0888385204

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба 
№15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед 
№676/20.05.2020 г. на  кмета на Община Казанлък за провеж-
дане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под 
наем за срок от пет години на общински обекти:

А. санитарен възел на централен пазар в гр. Казанлък, с 
позиция 35, включен в Приложение № 8 към Годишната про-
грама за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост на община Казанлък за 2020 г., сграда с иден-
тификатор 35167.502.9252.4 по КККР на гр. Казанлък, със за-
строена площ от 72,00 кв.м, с начален месечен наем в размер 
на 155,00 лв. без ДДС 

Б. санитарен възел на „Улица на услугите“ в гр. Казанлък 
с позиция 5, включен в Приложение 9 към Годишната про-
грама за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост на община Казанлък за 2020 г.: общински имот с 
идентификатор 35167.502.8338 по КККР на гр. Казанлък ,  със 
застроена  площ от 57,00 кв.м. с начален месечен наем в раз-
мер на 143,00 лв. без ДДС.

В.  санитарен възел в парк “Розариум“ в гр. Казанлък с по-
зиция 51, включен в Приложение 9 към Годишната програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност на община Казанлък за 2020 г.: общински имот с иден-
тификатор 35167.502.8415.4 по КККР на гр. Казанлък ,  със за-
строена  площ от 48,00 кв.м. с начален месечен наем в размер 
на 100,00 лв. без ДДС.

 Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 
09.06.2020 г. от 14,00 ч. в Ритуална зала на Община Казанлък. 
Документи ще се приемат до 16,30 ч. на деня предхождащ  да-
тата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра 
за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на 
работното време.

При липса на кандидати втора дата - 16.06.2020 г., при съ-
щите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен 
наем.

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

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

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

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на Община Казанлък

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
 В Държавен вестник брой: 23, от дата 14.03.2020 г. е 

обявен план на Новообразуваните имоти за землищата на с. 
Долно Изворово, с. Розово, с. Шейново и с. Ясеново.

Община Казанлък на основание §4к, ал. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 
и чл. 28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени и при-
ети помощни планове и план на новообразуваните имоти на 
земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на 
актове по §4 на ЗСПЗЗ за местности: „До село“, „Бял бряг“, 
„Канлъ тепе“ и „Дерин алчак“, находящи се в землището на с. 
Долно Изворово; „Мостени камъни“ и „Топралъка“, находя-
щи се в землището на с.Розово; „Шейновски лозя“, находящи 
се в землището на с. Шейново; „Ашаклар дере“ и „Кесе дере“, 
находящи се в землището на с. Ясеново, община Казанлък.

В едномесечен срок от обнародването в “Държавен вест-
ник” на основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересувани-
те лица могат да разгледат проекта заедно с придружаващата 
го документация в Община Казанлък и да направят писмени 
искания и възражения по проекта.

НА 25 МАЙ СТАРТИРА 
ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ 
НА ШКОЛА АРТ ЛИНИЯ

телефон за възрастни и 
нуждаещи се самотни хора, 
доставка на хранителни про-
дукти на нуждаещи се, раз-
пространение на флайери, 
които информират за раз-
крития телефон от Община 
Казанлък и информация за 
Ковид-19 и други дейности, 
подкрепящи кризата в „из-
вънредно положение”.

Председателите на двете 
организации благодариха за 
подкрепата, отговорността и 
активното участие на всички 
доброволци, както и обсъди-
ха бъдещи съвместни идеи за 
инициативи.

инж. Мария Славова

НАГРАДИХА ДОБРОВОЛЦИТЕ, ПОМАГАЛИ 
ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

от стр. 8

Стари шлагери – актьори:
Аз работих с любов
Но сега съм съкратена
Ето шефа тези дни
Пак сърцето ми разби

Плачи, о плачи ти сърце
За своята фирма плачи,

Че кой синдикат ще намери
За теб индикация кажи?

Налейте да вдигнем ние пълни стакани,
Да пием и пеем до зори.
Това то, май че само ни остана, 
На гладен стомах веселби.

Финал:
Нека да смъкваме маските криви,
И да разкъсваме ризи кирливи.
Скрити, покрити на вън паразити
Гледай открито света във очите!

Нека сълзите ни от вирус „корона“
Пресъхнат горещи – идва сезона!

Как от преустроена  весела нота
Гръмва отново акорд на живота.

ИЗ "ВЕЧЕРИНКА" 
С РЪКОВОДИТЕЛ 
ГЪЛЪБИНА 
МИХАЙЛОВА

Елена Николаева- 14г. 
Възпитаничка на вокалния 
педагог Мариана Мъгева от 
школата ,,Орфей‘‘ при НЧ 
,,Възродена искра 2000‘‘ –
Казанлък. Активно участва 
в програмите на Празника 
на розата,Чудомирови праз-
ници, Тракийски празници 
и Коледните тържества на 
града.

Изявява се в редица на-
ционални и международни 
конкурси, като:
• Международен конкурс 
-Прага- Виена -1- во място 
за изпълнение на песен-све-
товен хит.
• 2-ро място Междуна-
роден конкурс,,Stars of 
Albion’’-Лондон
• 2-ро място-Международен 
конкурс,,Abanico’’ - София
• 2-ро място Национален 
конкурс,, С песен да възро-
дим доброто’’
• 3- то място -Национален 
конкурс,,От извора’’- Стара 
Загора
• 3-то място -Национа-
лен конкурс ,,Път към 
славата’’-София
• Шоуто на Слави- песенен 
формат,,Нова звезда’’-03-06.
месец 2019г.

КАК ТВОРЦИТЕ СЕ СПРАВЯХА 
С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ОТ 
ПРИНУДИТЕЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ

А ето и песента 
"Назад, назад, моме 

Калино" изпълнена в 
домашни условия по 

време на пандемията от 
Елена (на долния линк):

Очаквайте 
представянето още на:

• Стефани Калчева
• Габриела Жекова

• Рени Петрова

линк към
 видеото:

Специално за вестник 
ИСКРА, най новата си пе-
сен предостави талант-
ливата певица Кристина 
Димитрова. "Приятелю" е 
по текст на Андрей Калу-
дов и музика на Стефан 
Димитров. Аранжимента 
е на Светослав Лобош-
ки. Песента е записана 

в условията на социална 
изолация и показва, че 
за духа и таланта няма 
карантина. Кристина за-
писа допълнително и спе-
циален поздрав за всички 
казанлъчани.

Кристина Димитрова избра 
вестник ИСКРА, като една от 
първите медии в която, да 
представи най новият си ле-
тен хит “Приятелю”.

По рано днес пред БТВ 
певицата разказа как се е 
чувствала и какво ú е липсва-
ло по времето на социалната 
изолация. “Липсват ми някол-
ко мои любими неща – сцена-
та и любимата ми публика, аз 

съм изключително социален 
човек и обичам да бъда сред 
хора, липсват ми срещи-
те с близките приятели и 
близките хора. Когато мине 
всичко първо искам да пре-
гърна близките си, дори със 
синовете си и с майка си не 
се виждам”.

“Вече направих толкова 
песни на лятна тематика, че 
това лято щях да издам по-
редния си албум, но реших 
да не го правя. Предпола-
гам, че на хората не им до 
музика, а и това е свързано 
и с финанси“, отбеляза пе-
вицата. “Провалиха се много 
професионални ангажимен-
ти”, допълни тя.

КРИСТИНА ДИМИТРОВА С НОВ 
ЛЕТЕН ХИТ. ЕКСКЛУЗИВНО ЗА 
ВЕСТНИК
"ИСКРА"

От явили се 1300 деца на 
кастинг – Елена бе избра-
на да пее, състезавайки се 
с още 12 певци от страната, 
в продължение на 3 месе-
ца, в предавания – на живо 
с акомпанимент на “Ку ку 
бенд”. На финала ТВ проекта 
,,Нова звезда’’, талантливата 
певица се класира на 6-то 
място.

Фондация ,,Бербатов’’- 
член на клуба на даровитите 
деца на България.
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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
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СНЦ “ЛРД Сокол”- гр. Казанлък
Управителният съвет на СНЦ “ЛРД Сокол”- гр. Ка-

занлък, на основание чл. 26 ал. 1 и ал. 2  от ЗЮЛНЦ 
и чл. 39 ал. 1 и ал. 2 от Устава на сдружението свик-
ва отчетно изборно общо събрание на 27.06.2020г. 
от 09:00 ч. в  залата  на Стрелбищния комплекс към 
Сдружението.

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

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

От Управителния съвет
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Информационен справочник

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.
6.0889620751 Давам под наем стая в пристройка със санитарен възел. 
До Розариума. 
7. 0893010818 Наемам земеделска земя. ЛИВАДИ 20 лв/дка., НИВИ 25 
лв./дка.

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

- 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, Широк 
Център - 68 000лв.

36. 0888787514 - Къща в с.Енина 280кв.м. дворно място , тухла , централна 
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 Център  , 
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 Лев-
ски" 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 гредо-
ред , 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.

52.0988772744 Къща в гр. Казанлък. Може и замяна за апартамент с допла-
щане.

53.0878777697 Вила, три етажа. Село Енина.

54.0889437485 Продавам боксониера, ул. "Тодора Бакърджиева" №11, южна, 
без посредник

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 , изложе-
ние: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 обзаве-
ден , лукс , среден етаж - 120 000лв.

4. 0896741102 - Гарсониера 44кв.м. панел кв."Изток" средна част , за ремонт 
- 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 спокойно 
място , среден етаж - 87 000лв. изгодно!

10. 0888787514- Двустаен 68кв.м. панел кв."Изток" около у-ще "Ланков" об-
заведен - 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 Център - 
310 000лв.

18. 0896741102- Двустаен 78кв.м. монолит "Център" обзаведен - 88 000лв.

19. 0876030556 - Двустаен 72кв.м. панел кв."Изток" ПВЦ дограма, изолация , 
среден етаж - 52 000лв.

20. 0899178887- Къща в с.Копринка 3 етажа , 500кв.м. дворно място , централ-
на част - 72 000лв.

21. 0876030556 - Многостаен 220кв.м. ново строителство кв."Васил Левски" 
- 137 000лв.

22. 0896741102 - Тристаен 98кв.м. ЕПК , ПВЦ дограма, паркет , кв."Изток" - 67 
000лв.

23.0888787514 - Къща в гр.Казанлък 430кв.м. дворно място , керпич , Център 
- 49 000лв.

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 

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

Малки обяви
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ИсторияСами да украсим Града си

"Нашиятъ Казанлъкъ" - на открито

Онлайн тази година ще се 
проведе едно от традицион-
ните събития за празника – 
изборът на Царица Роза. Обя-
вяването на новоизбраната 
царица ще бъде на 1 юни и 
спектакълът ще премине под 
надслов „Малки съобщения и 
интриги за избраната Царица 
Роза 2020“. В дните на 5 и 6 
юни, когато е кулминацията 
на празниците са предвидени 
още онлайн събития. Едното 
от тях е свързано с короняс-
ването на избраната царица. 
Спектакълът е под надслов“ 
„Момина хубост“, той ще се 
състои в Алиоловата къща и 
ще бъде излъчван онлайн.

Ритуалите „Розобер“ и „Ро-
зоварене“ ще бъдат записани 
в Етнографски комплекс „Ку-
лата“ и ще бъдат излъчени на 
7 юни.

Стоянова подчерта, че 
програмата е съобразена с 
очакванията и препоръките 
на различни групи казанлъ-
чани, включително и с еки-
пи от културните институти, 
туроператорите, хотелиери-
те, ресторантьорите, журна-
листите: „Излязоха много 
добри идеи за събития, които 
не изискват участие и струп-
ване на хора.“ В тази връзка 
Община Казанлък е осигури-
ла розова градина, която ще 
може да бъде посещавана от 
казанлъчани за снимки, при 

спазване на мерките за раз-
стояние. Градината е на Ин-
ститута по розата. Предстои 
да бъде направена и съответ-
ната организация.

Едно от събитията, които 
се очака от гостите на града, 
от туристите, е традицион-
ният карнавал. „Карнавал в 
смисъла и мащабите на този, 
който сме правили няма да 
има. Тази година той ще пре-
мине под надслова „Царица 
иде, всеки да я види от тук и 
от там“, каза Стоянова. Шест-
вието няма да премине по 
главната улица, както досега, 
а заедно с чудомирови герои 
и с розоберачите ще премине 
през кварталите на града, по 
главните улици.

Едно от последните съби-
тия в празника тази година 
ще бъде концерт с участието 
на известни певци, родом от 
Казанлък. Концертът ще бъде 
излъчван и онлайн. 

Първото събитие от програ-
мата на празника е изложбата 
на открито на площад „Севто-
полис“ на пощенски картички 
и снимки от Казанлък под 
надслов „ Нашият Казанлъкъ“.

„Някога и сега“ с това мото 
в дните от 1 до 6 юни ще бъдат 
излъчени онлайн послания на 
Царица Роза през годините. 
Празничен онлайн поздрав 
ще получат и децата за 1 юни 
под надслов „Детство мое 

пред екрана…“
На 5 юни ще бъде издигна-

то знамето на Казанлък пред 
сградата на Общината с тър-
жествен водосвет. 

„Едно от нещата, с които 
искаме да достигнем до ка-
занлъчени е да им подарим 
емоция. Тази година реши-
хме това да бъде знамето на 
Казанлък. В момента заедно 
с дарители организираме за-
шиването на 30 хиляди зна-
мена с размери 120 на 70 см. 
С герба на града. Те ще бъдат 
подарени на семействата в 
община Казанлък седна един-
ствена молба, да сложат зна-
мената в празничните дни 
на 5, 6 и 7 юни на терасите, 
балконите на оградата, за да 
се създаде празнично настро-
ение“, каза още кметът на 
Казанлък.
Още по темата вижте във 

видеото:

Излобжата на открито 
"Нашиятъ Казанлъкъ" е из-
вадка от над 2000 пощен-
ски картички и снимки, 
предоставени на екипа на 
МФСВИ в продължение на 
около 30 месеца за изда-
ване на албум със същото 
име.

Защо "Нашиятъ Казанлъ-
къ"? Отговорът е прост! Пред-
извикахме казанлъкани, не 
само живеещите в града, да 
разровят скринове, чекме-
джета, да разтворят семей-
ните архиви и албуми и да ни 

предоставят вскичко, което 
са открили. По този начин 
ще се опитаме да сглобим /
доколкото е възможно/ ви-
зуалният пъзел Казанлък 
от края на XIX век до 70-те 
години на ХХ век. Много от 
сградите вече не съществу-
ват, други са преустроени 
или санирани са десетина 
сантиметра изолационен 
материал. В албума ще се 
постараем да ги "извадим" 
отново и да остане спомен за 
поколенията.

Ето така всички ставаме 
съавтори в албума!

 Гласуването се осъщест-
вява единствено чрез 
регистриран e-mail:
1. влезте в сайта 

queenrose.eu
2. Кликнете на 
„ПРЕТЕНДЕНТКИ”;
3. Изберете Вашата 
претендентка;
4. Кликнете на появилата 
се икона „сърце”;
5. Изпишете Вашия e-mail;
6. Потвърдете във Вашия 
e-mail гласуването;
7.Всеки може да гласува 
един път от един e-mail.
8.Гласуването се прекратя-
ва на 1 юни, в 10.00 часа, в 
присъствието на назначе-
ното със Заповед на кмета 
жури, за което се съставя 
протокол, удостоверяващ 
резултатите от гласуването 
на сайта.

ПРАЗНИЦИ НА 
РОЗАТА ПО 
ЧУДОМИРОВСКИ

КОГА И КАК ЗАПОЧВА 
ЧЕСТВАНЕТО 

НА 24 МАЙ

Тази година Празникът на розата 
ще бъде по-семпъл, но в същото време 
ще бъде подчинен на хумора и закач-
ката, тъй като и Чудомирови празни-
ци, заради извънредното положение 
не се проведоха. Това каза кметът на 
община Казанлък Галина Стоянова. В 
тази връзка тя поясни, че събитията в 
програмата са обединени от надслова 
„Пресни новини за Празник на розата 
2020 от Чудомир до наши дни“. 

КАК ДА ИЗБЕРЕМ 
НОВАТА ЦАРИЦА

е осветен паметника на светите братя Ки-
рил и Методий в двора на хуманитарната 
гимназия със същото име. 

Как е отбелязан празника тогава, четем 
на редовете на вестник Искра - бр. 213:

От сряда Община Ка-
занлък започна да пода-
рява на всяко казанлъш-
ко семейство знамето на 
града.

Молбата на Кмета Гали-
на Стоянова е всеки дом 
в общината да посрещне 
празника на града – 5 юни, 

украсен на прозореца, бал-
кона, двора с флага на Ка-
занлък и казанлъчани сами 
да създадат празничната 
атмосфера. 

Общината е направила 
организация символът на 
града да достигне до всяко 
домакинство, като в раз-
даването ще участват до-
броволци, ще бъдат вклю-
чени домоуправителите, 
кметовете на населените 
места, както и общинските 
служители.

Всеки гражданин, съпри-
частен с идеята, който не е 
намерен на адрес, за да не 
се почувства пропуснат да се 
обади на телефон 0884 100 
882. 

Изработката на казан-
лъшкия символ е дарение 
от Общината, с подкрепата 
на местния бизнес за своите 
съграждани.

Да празнуваме, и в раз-
лични условия, красиво!

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
ПОДАРЯВА ФЛАГА НА 
ГРАДА НА ВСЕКИ ДОМ

Св. св. Кирил и Методий.
Икона от XIX в., Тревненска 

художествена школа.
В съвременната исто-

риография се смята, че за 
първи път в епохата на 
Възраждането на 11 май 
1851 г. в епархийското 
училище „Св. св. Кирил и 
Методий“ в гр. Пловдив по 
инициатива на Найден Ге-
ров се организира празник 
на Кирил и Методий – съз-
датели на глаголицата.

 Денят 11 май не е слу-
чайно избран от Найден 
Геров – това е общият 
църковен празник на 
двамата светии. Във въз-
рожденските източни-
ци първите известия за 
празнуването на Кирил и 
Методий на 11 май, се сре-
щат в „Христоматия сла-
вянского язъка“ от 1852 г. 
на Неофит Рилски. Денят 
на честването на двама-
та братя става най-яркия 
израз на националната 
идентичност, на българ-
ското преклонение пред 
образованието, науката и 
културата.

След въвеждането на 
Григорианския календар 
през 1916 г. празникът се 
чества на 24 май по офи-
циалния държавен ка-
лендар, а по църковния 
литургичен календар този 
ден е на дата 11 май.

Втору - по случай 24 май 
всички пенсионери са си пла-
тили всички данъци. Изклю-
чение правят някои бизнесме-
ни с много пари

Трету - квартал "Кармен" ще 
го кръстим квартал "Чисто-
файник". БРАВО!

Четвърту - ... няма 

Предлагаме Ви част от мюзик-спектакъла "Вечерин-
ка" с ръководител Гълъбина Михайлова, музикални оф-
ормители Мариана Мъгева и Дечко Бакалов. 

Фотограф: 
Тази вечер ретро (фото) тук открива без гаф
ще гастролира майстор фотограф
Аз имам изключителни очи
където спре окото ми набито
с ултра-сатиричните очи
разкрива всичко скрито и покрито.
Скъпи читатели - четете! 
За което благодарим!
Не забравяйте и по време на вирус "Корона" 
правим фото в забранена зона.
Момент, моля,
снимка - аламинут
за спомен и авторитет
щрак Марийка на портрет

Учителката: 
Когато Бог иска да накаже някого: прави го учител.
Скъпи ученици какво празнува града ни тази седмица?

Ученик 1: 
Ден на Славянската писменост - 24 май

Ученик 2: 
Няма да има празнични шествие заради пандемията ...

Граждани и гражданки, селяни и се-
лянки, тук-там кореняци казанлъчани, 
наши, по-наши и чужди гости на Казан-
лък, чуйте няколко съобщения:

Първу - по случай пандемията се отла-
гат всички празници
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