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ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  
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НИВИ В ЦЯЛАТА СТРАНА 
ИЗКУПУВАМ ЧАСТИ ОТ НЕПОДЕЛЕНИ НИВИ

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

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

Винаги вкусна и разнообразна 
храна от нашата топла витрина

снимка: Енчо Славов

Във връзка с публикации, 
опетняващи репутация-
та на Община Казанлък и 
институцията на Кмет на 
Община и компромети-
ращи най-значимото съ-
битие за годината в реги-
она – Празника на Розата, 
уведомяваме гражданите 
на Община Казанлък, че 
съгласно влезли в законна 
сила Решения на Патент-
ното ведомство на Репу-
блика България от 2016 г., 

марката „Празник на роза-
та” на Община Казанлък е 
прогласена за общоизвест-
на марка за услугите, свър-
зани с организирането на 
празници, фестивали и 
всякакви събития.

Това означава, че никой 
друг, освен Община Казан-
лък не може да притежава 
„Празник на розата” за тези 
услуги и да организира такива 
събития.

На основание същите тези 
Решения, Общината има пра-
во да забрани на всички, в т.ч. 
и на други общини, да орга-
низират празници, фестива-
ли и други с наименованието 
„Празник на розата”. Въпреки 
това, нито Община Казанлък, 
нито Кметът на Общината, са 
се възползвали от това си пра-
во и в нито един момент не са 
саботирали събитията на дру-
ги общини в региона.

РОЗАТА РАЗЦЪФНА 
ВЪПРЕКИ ТРЪНИТЕ

ДЕМОКРАЦИЯ

Към стр. 2

Професионални услуги от 
магистър по фотография 

и интериорен дизайнер

Ул. „Неофит Рилски” 3 (до пазара)
0884007229
Aries_primal@abv.bg

Материали 
за художници

РОЗОПРОИЗВОДСТВОТО
В ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

Горно Черковище има 
една от най-големите те-
ритории земя в община 
Казанлък - 23000 декара об-
работваеми площи, розови 
градини, пасища, гори. 

Траките, които са населя-
вали Долината са отглеждали 

рози, но най-прекрасна и 
ароматна е Тракийската 
роза - символ на любовта. 
След това розата по истори-
чески данни е била прене-
сена у нас 200 години преди 
Освобождението ни. 

Към стр. 8 Към стр. 2 Към стр. 2

През месец юни 1990 
г. се проведоха първите 
свободни демократич-
ни избори за Велико 
народно събрание. 

Неговата цел бе да се 
приеме нова Конституция 
след свалянето на Тодор 
Живков от власт на 10 но-
ември 1989 г. и отмяна на 
чл.1 от конституцията на 
НРБ. Изборите се провеж-
дат в два кръга – първият 
е на 10 юни, а вторият за 
18 места – на 17 юни. Ре-
акцията на резултатите от 
тези първи демократични 
избори е бурна. Сред при-
вържениците на СДС се 

разпространява мнение за 
манипулация на изборните 
резултати още след обявя-
ване на предварителните 
резултати от първия тур. 
На 17 юни, след втория тур, 
стават ясни окончателните 
резултати и започват кон-
султации за съставяне на 
правителство, но СДС от-
казва участие в коалицио-
нен кабинет...

Това е сухата статистика. 
За протичането на избори-
те, за настроенията и емо-
циите преди тридесет годи-
ни в Казанлък, разговаряме 
с преки участници в онези 
събития.

Към стр. 9

ЕЛЕКТРОННИЯТ ПРИЕМ В 
ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ ЩЕ ЗАПОЧНЕ
НА 6 АВГУСТ

ЕЛЕКТРОБУСИТЕ СА ВСЕ ПО-БЛИЗО
Отлагането се налага за-

ради противоепидемио- 
логичните мерки.

Eлектронният прием на 
деца в яслите ще започне 
на 6 август 2020 г., вместо 
на 15 юни, както предвари-
телно бе обявено. Към мо-
мента, при задължителното 

прилагане на мерки в извън-
редната епидемична обста-
новка в страната и препоръ-
чителен брой до 10 – 12 деца в 
група, в дневните детски ясли 
на територията на община 
Казанлък е достигнат пълен 
капацитет.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ПОДПИСА 
ДОГОВОРА ЗА МОДЕРНИТЕ ВОЗИЛА

Още една стъпка към 
екологичен транспорт в 
Града на розите

Днес в Община Казанлък 
Кметът Галина Стоянова под-
писа договор за доставка на 
модерни електробуси, част от 

проекта “Интегриран градски 
транспорт на град Казанлък” 
– етап 1. Изпълнител на дого-
вора на стойност 2 497 000лв., 
без ДДС е „Екселор Холдинг 
Груп“ ЕООД, гр.София.

ПО 
СТРОИТЕЛНИТЕ

ПЛОЩАДКИ
НА ОБЩИНАТА
Със затоплянето на 

времето, много от стро-
ително-монтажните дей-
ности, започнати от Об-
щината, се възобновиха.

Екип на вестник Искра 
направи проверка на по-го-
лемите обекти. Какво кон-
статирахме четете на стр. 3 
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На 03.04.2014 г. физи-
ческото лице И.П.Ц от 
гр. Гурково, подаде в Па-
тентното ведомство на 
Република България две 
заявки за регистрация 
на марки „Празник на 
розата” и „Фестивал на 
розата”.

Веднага след публикува-
нето на двете заявки, об-
щина Казанлък, предста-
влявана от Кмета Галина 
Стоянова, предприе необ-
ходимите мерки за защита 
правата на Общината срещу 
противоправното поведение 
на лицето и подаде опози-
ции против регистрацията 
на двете марки.

На 30.11.2016 г., наред с 
прогласяването на „Празник 
на розата” за общоизвестна 
марка, Патентното ведом-
ство забрани на И.П.Ц да 
регистрира марки „Празник 
на розата” и „Фестивал на 
розата” за организирането 
на каквито и да e събития, 
идентични или сходни с про-
вежданите от община Казан-
лък инициативи, известни 
като Празник на розата.

В периода от 6 август 
до 17 август, включител-
но, както онлайн, така и 
на място родителите ще 
могат да регистрират за-
явления в електронната 
система в избраната от тях 
детска ясла.

 Класирането ще бъде обя-
вено на 20 август, а запис-
ването на приетите деца ще 
започне на 20 и ще продължи 
до 28 август, включително. 
Приетите деца в августовско-
то класиране ще постъпват 

Подписването на дого-
вора дава възможност в 
срок до 5 месеца Общи-
на Казанлък да получи 5 
броя 8-метрови и 2 броя 
10,5-метрови електробуси 
от китайския производи-
тел на превозни средства 
„Alfabus”. „След много 
дълги премеждия най-по-
сле имаме изпълнител на 
най-хубавия ни проект!“, 
приветства договарянето 
Кметът на Казанлък.

През февруари т.г. в гра-
да бяха монтирани 23 нови 
спирки, със светлинни ин-
формационни табла, които 
ще уведомяват за движение-
то на новите електробуси.

Два месеца по-късно, през 
април, на 13 от новите спирки 
на градския транспорт бяха 
монтирани фотоволтаични 
панели, с вътрешни табла за 
удобство на жителите и гос-
тите на Казанлък, които мо-
гат да заредят мобилното си 
устройство, докато изчакват 
превозното средство.

Срокът за изпълнение на 
проекта бе удължен с реше-
ние от юли миналата година 
на Общински съвет – Казан-
лък, по предложение на Кме-
та Галина Стоянова.

Тогава тя алармира, че съ-
ществява реална опасност 
за неизпълнение на основ-
ната дейност по проекта, 
а именно закупуването на 
електробусите в рамките на 
стария срок на договора за 
безвъзмездна финансова по-
мощ (който беше 23 май 2020 

г.) и общинските съветници 
гласуваха „За“ Общината 
да предприеме мерки по 
удължаването на срока на 
транспортния проект с още 
до 48 месеца.

До забавянето на проекта 
за модерен еко транспорт в 
Казанлък се стигна след 3 
опита на Общината да по-
лучи оферти за изпълнител 
и 2 жалби в Комисията за 
защита на конкуренцията 
и Върховния администра-
тивен съд срещу Решение 
за избор на изпълнител, 
които изместиха последо-
вателността на действията 
на Общината по проекта с 
по година напред и доведо-
ха до невъзможност да про-
дължи работата по проекта. 
Тогава Галина Стоянова бе 
категорична: „Ние нямаме 
право да се откажем от тази 
идея и от този проект!“.

Финансирането на про-
екта възлиза на обща стой-
ност 3 690 050.96 лв., от 
които 503 613.33 лв. трябва 
да бъдат собствен принос 
на Община Казанлък.

Заради забавата на 
закупуването на елект-
робусите поради админи-
стративните процедури 
Общината удължи с още 6 
месеца споразумението си 
с транспортните фирми в 
Казанлък.

На срещата за договора 
Кметът на Казанлък отно-
во заяви: „Въпреки спън-
ките ще направим всичко 
възможно да реализира-
ме проекта и Казанлък да 
има модерен екологичен 
транспорт.“.

поетапно в детските ясли 
от 15 септември 2020 г., по 
изготвен от директора на 
институцията график, но 
не по-късно от 45 дни от 
записването.

Пълният график на дей-
ностите по приема, както 
и правилата и критериите, 
могат да бъдат разгледани 
на 

https://dy.kazanlak.bg.
На територията на град 

Казанлък функционират 
четири дневни детски ясли 
-ДДЯ № 4 “Пролет”, ДДЯ № 
5 “Детелина”, ДДЯ № 6 “На-
дежда” и ДДЯ № 8 “Васил 
Левски”, с обновена матери-
ална база и квалифициран 
медицински персонал.

По време на срещата 
стана ясно, че канадската 
компания „Дънди Пре-
шъс Метал Челопеч” ЕАД 
официално се отказва от 
намеренията си за добив 
на злато.

Кметът на Община Ка-
занлък Галина Стоянова взе 
участие в среща в Областна 
администрация – Стара За-
гора, където с кметовете и 
на другите общини, имащи 
отношение по темата за тър-
сене и проучване на метални 
полезни изкопаеми прове-
доха работна среща. По вре-
ме на срещата стана ясно, 
че канадската компания 

КМЕТЪТ НА КАЗАНЛЪК УЧАСТВА В СРЕЩА ЗА ТЪРСЕНЕ 
И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

„Дънди Прешъс Метал Че-
лопеч” ЕАД официално се 
отказва от подписване на 
договор с Министерство на 
енергетиката за търсене и 
проучване на метални по-
лезни изкопаеми в площ 
„Свети Никола”.

Припомняме категорич-
ната позиция на кмета Га-
лина Стоянова по темата, 
че, позовавайки се на вме-
нените й правомощия и за-
коновите разпоредби на Ре-
публика България, няма да 
допусне каквито и да било 
действия, които застраша-
ват природата в региона, 
както и живота и здравето 
на казанлъчани. „Казанлък, 

като община, е известен в 
световен мащаб като център 
на Розовата долина и аз, като 
кмет, съм упълномощена от 
гражданите да работя за раз-
витието на тази Долина, за 
съхраняване на ценностите 
и поминъка на хората – от-
глеждането на маслодайната 
роза и производството на 
така прочутото с високото 
си качество българско розо-
во масло. При възникването 
на обстоятелства, пряко за-
сягащи интересите на общи-
на Казанлък, ще използвам 
всичките си законови пра-
вомощия, за да оправдая до-
верието и защитя интереса 
на казанлъчани”, се казваше 

още в позицията на кмета 
Стоянова.

Припомняме, че от самото 
начало на заявяване на ин-
вестиционните намерения 
на „Дънди Прешъс Метал 
Челопеч” ЕАД, кметът Га-
лина Стоянова категорично 
изрази позиция: "По темата 
с проучването на метални 
полезни изкопаеми, позо-
вавайки се на вменените ми 
правомощия и законовите 
разпоредби на Република 
България, няма да допусна 
каквито и да било дейст-
вия, които застрашават 
природата в региона, 
както и живота и здраве-
то на Вас, казанлъчани."

Голям проблем за Об-
щинско предприятие 
„Комунални дейности 
и поддръжка на инфра-
структурата“ създава ос-
тавеният до контейнерите 
строителен отпадък или 
изхвърлен в самия контей-
нер, каза управителят на 

предприятието Теменуж-
ка Люцканова и поясни, че 
това руши сметоизвозва-
щите автомобили. 

По думите на Люцканова, 
предстои предприятието да 
закупи нов камион, за който 
вече е минала обществена по-
ръчка. Ще бъде закупен и още 
един челен товарач, 12-тонен 
самосвал, втори електромо-
бил. С тези нови автомобили 
далеч не се решават пробле-
мите, но заедно с общинското 
ръководство в предприятието 
има виждане за по-нататъш-
но развитие.

Люцканова поясни, че ако 
гражданите имат малко коли-
чество строителен отпадък, 
могат да го закарат на сме-
тището край село Шейново. С 
новата общинска наредба се 
регламентира, че до един тон 

ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В СМЕТОСЪБИРАНЕТО
строителен отпадък може да 
бъде изхвърлен базплатно от 
гражданите на това сметище.

Община Казанлък пре-
доставя услуга за изхвърля-
не на строителни отпадъци 
с 6-кубикови и 3-кубикови 
контейнера, тип „лодка“, след 
като бъдат заявени от граж-
даните. Цената за 6-кубиков 
контейнер е 126 лева 9 сто-
тинки, а за 3-кубиковия – 77 
лева и 64 стотинки.

Човешки ресурс и много 
парични средства се израз-
ходват за прибирането на 
сметта изхвърлена от граж-
даните извън контейнерите. 
„Апелирам към гражданите 
на нашата община да имат 
културата на сметоизхвър-
ляне, защото ако знаем къде 
точно да изхвърлим отпадъ-
ка и кога, няма да има ника-
къв проблем. Изхвърляните 

кашони заемат изключител-
но много място в контейне-
рите“, подчерта Люцканова 
и поясни, че в Казанлък има 
около 15 места, които гражда-
ните умишлено превръщат в 
нерегламентирани сметища, 
и се налага Общината да ги 
почиства допълнително.

В два от кварталите на Ка-
занлък, където са населени с 
къщи и има дворове, след ко-
лата за еднофамилните кофи 
минава и друг автомобил, 
който събира чувалите с тре-
ва и ги кара на компостира-
щата станция.

Люцканова поясни, че ще 
бъдат поръчани още 230 кон-
тейнера тип „бобър“, които 
ще бъдат разпределени в 
Казанлък и населените мес-
та в общината. Част от сега 
съществуващите ще бъдат 
подменени. 

Теменужка ЛЮЦКАНОВА

Празникът/Фестивалът на 
розата е една чудесна тра-
диция, която не следва и не 
може да бъде опорочавана от 
публикации или недобросъ-
вестни регистрации от страна 
на частни лица.

Дружеството „Вис Вита-
лис – Самарски и сие” СД 
също няма право да използва 
„Празник на розата” и „Фес-
тивал на розата” за организи-
рането на каквито и да е съ-
бития, идентични или сходни 
с провежданите такива от об-
щина Казанлък.

Кметът на Общината Гали-
на Стоянова изказва своето 
изрично становище, че Праз-
никът / Фестивалът на розата 
представляват дългогодишни 
традиции в региона и могат 
да принадлежат само и един-
ствено на институциите на 
местната власт.

Следвайки този принцип, 
Кметът Галина Стоянова е за-
щитила интересите на Общи-
ната със законоустановени 
средства, в резултат на което, 
още през 2016 г., Община Ка-
занлък е получила решения, 
с които е защитила правата 
си по отношение на марките 
„Празник на розата” и „Фес-
тивал на розата”.

ЕЛЕКТРОБУСИТЕ СА ВСЕ ПО-БЛИЗО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ПОДПИСА 
ДОГОВОРА ЗА МОДЕРНИТЕ ВОЗИЛА

от стр. 1

ЕЛЕКТРОННИЯТ ПРИЕМ В 
ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ ЩЕ ЗАПОЧНЕ
НА 6 АВГУСТ

ПРЕМАХВАT ОПАСНО 
ДЪРВО В ПАРК 
„РОЗАРИУМ“ ?

РОЗАТА РАЗЦЪФНА 
ВЪПРЕКИ ТРЪНИТЕ

от стр. 1

от стр. 1

Сигналът за опасността 
Кметът Галина Стояно-
ва прие от дългогодиш-
ния лесовъд Иван Рачев, 
който заедно със своята 
съпруга и колега Цонка 
Рачева засаждат първите 
кедрови фиданки в пар-
ковото пространство.

Община Казанлък пред-
приема действия по обезо-
пасяване на рисков кедър в 
парк „Розариум“. Дървото е 
над 60-годишно, високо 27 
метра. Предстои извършва-
не на ненарушена дървесна 
проба с преслеров свредел, 
за да се установи състоя-
нието на стъблото и точната 
възраст. Профилът на ра-
диуса на стъблото ще даде 
насока за последващите 

превантивни действия. Спе-
циалисти коментират, че 
тежестта на кедъра е между 
750 – 900 кг., в зависимост от 
изсъхването на дървесното 
стъбло.

Сигналът за опасността 
Кметът Галина Стоянова 
прие от дългогодишния ле-
совъд Иван Рачев, който за-
едно със своята съпруга и ко-
лега Цонка Рачева засаждат 
първите кедрови фиданки 
в парковото пространство. 
Сега Иван Рачев има идея, 
ако здравината на дървото 
позволява,  то да бъде пре-
върнато в майсторска фигу-
ра от дърворезба и по този 
начин старият кедър да про-
дължи присъствието си в ем-
блематичния парк като част 
от неговата украса.

Иван РАЧЕВ
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Общината - Ремонти и Строежи

Проверка на терен от 
вестник ИСКРА показа, 
че фирмата изпълнител е 
започнала работа по тех-
ническото заснемане на 
терена. 

Стоян Димов технически 
ръководител във фирма-
та: "В момента извършваме 
трасиране на велоалеята и 
основен оглед на трасето. 

Припомняме че, надле-
зът на бул. „Розова доли-
на“ в гр. Казанлък е изпъл-
нен от ДСО „Трансстрой“ 
управление Пловдив за 
времето от 1970-1974 г.

Според инвестиционни-
ят проект изготвен от про-
ектанта „Пътпроект“ ЕООД 
гр.София, стойността на ре-
монтно-възстановителните 
работи е 2 064 599 лв. без ДДС 
/ 2 477 519 лв. с ДДС/.

Ремонтът на надлеза се фи-
нансира със средства от Пра-
вителството и Агенция „Път-
на инфраструктура“ в размер 
на 2 млн. 438 хил. лв., и ми-
нимално съфинансиране от 
общинския бюджет в размер 
на 79 хил. лв.

Разположена в непосред-
ствена близост до площад 
“Севтополис”, зад статуята на 
"Тракийката" оставаше не-
привлекателна за повечето 
казанлъчани и гости. След 

Проектът на Община Ка-
занлък за преустройство и 
реконструкция на сградата 
на Основно училище „Св. 
Св. Кирил и Методий“, с. 
Розово в Детска академия 
за развитие на таланти 
бе одобрен по „Красива 
България”.

Още през 2019 г. Венцислав 
Колев, съвместно с розовците 
Николай Спиров и арх. Ни-
колай Николов предлагат на 
жителите на селото една на-
пълно реална възможност за 
възстановяване на местното 
училище „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”, което през 2009 г. със 
заповед на министъра на об-
разованието е затворено.

Идеята на новите „възрож-
денци” е, вместо да тъне в 
разруха и нищета, да го пре-
устроят и реконструират в 
Детска академия за развитие 
на таланти, която да развива 
знанията и уменията, както на 
местните деца, така и на тези 

от цялата страна.
„Като хора, които милеем 

за с. Розово и страната ни, 
искаме да събудим интереса 
и жаждата за знания на де-
цата за наука. Искаме да ак-
центираме на изкуството, на 
спорта. Нашата основна цел е 
децата да растат здрави”, еди-
нодушно заявяват през 2019г. 
настоящият кмет - Венцислав 
Колев, Николай Спиров и арх. 
Николай Николов.

А почти година по-късно в 
навечерието на откриване-
то на строителна площадка 
Кметът на Община Казанлък 
Галина Стоянова се срещна 
с всички страни, които имат 
отношение към превръща-
нето старото училище в село 
Розово в модерен детски цен-
тър за изкуства, наука и спорт. 
„Изцяло подкрепяме идеята и 
смятаме, че има много добро 
бъдеще като реализация.“, 
каза Галина Стоянова. „И за-
щото имаме много талантливи 
деца, и, защото имаме добри 

В СЕЛО РОЗОВО ЗАПОЧНА РАБОТА ПО ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА ДЕТСКА АКАДЕМИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ

ВЕЛОАЛЕЯТА КРЪНСКО 
ХАНЧЕ - ШИПКА 

Проект за академията

учители и, защото можем да 
изпълним със съдържание 
сградата като функция.“, спо-
дели Кметът на Казанлък. Тя 
приветства автора на идеята 
за детска академия за таланти 
– местния бизнесмен Николай 
Спиров, работата на проек-
танта – арх.Николай Николов, 
кмета на селото Венцислав 
Колев и избрания изпълнител 
на проекта, както и екипа от 
Общината, защитил проекта 
пред „Красива България“.

Първият етап на проекта 
предвижда ремонт на покри-
ва на старата сграда ОУ“Св.
Св. Кирил и Методий“ в се-
лото, саниране, топлоизола-
ция на фасадата, подмяна на 
дограмата и мълниезащитна 
инсталация.

Проектът бе одобрен по 
„Красива България”, мярка 
М02 „Подобряване на социал-
ната инфраструктура”. Стой-
ността на проекта за първия 
етап е 214 300 лв. с ДДС, с 
осигурено съфинансиране от 

Община Казанлък в размер на 
160 129,25 лв. с ДДС (70,01% от 
общия бюджет) Общински съ-
вет – Казанлък одобри в края 
на миналата година.

Вторият етап предвижда 
изграждането на спални по-
мещения, мини футболно иг-
рище, тенис корт, така че мяс-
тото да се превърне в център 
за наука, изкуство и спорт за 
детските таланти.

В бъдеще ще бъде търсено 
финансиране за втория етап 
на проекта за Детска акаде-
мия за развитие на таланти, 
който предвижда изграждане 
на спален корпус, амфитеа-
тър, тенис корт и мини фут-
болно игрище.

През последните години 
училището затвори врати 
поради намалелия брой уче-
ници и проектът за модерна, 
функционална сграда ще даде 
нови шансове за развитие на 
талантливи деца от село Розо-
во, община Казанлък, а, може 
би – и цяла България.

След това ще започват зем-
ните подготвителните работи 
както поетапно зачистване 
на храсти. Установени са и 
някой дървесни видове за 
които, е необходимо спе-
циално разрешение. Следва 
отнемане на хумусния пласт 
изграждане на пътното легло, 

трамбоване, чакълиране и 
т.н. общо 14 проекта.

Според управителя на фир-
мата Генчо Генчев, реалните 
строително монтажни дей-
ности могат да започнат до 
10 дни. "Може би и по-рано 
зависи от това къде точно 
ще бъде трасето на алеята, 
тъй като преминава и през 
земеделски площи. Но в раз-
личните точки където не за-
сягаме земеделски земи ние 
ще започнем почти веднага."

Във връзка с кандидатства-
не по Оперативна програма 
„Региони в растеж“, приори-
тетна ОС 6 „Регионален ту-
ризъм“, на основание чл. 5, 
ал. 6а от Закон за пътищата, 
Община Казанлък има ин-
вестиционното намерение 
да изгради велосипедна алея, 
която да продължи съществу-
ващата и да обслужва турис-
тическите обекти в „Долина-
та на тракийските царе“. 

С решение № 657 взето на 
заседание на Общински съ-
вет - Казанлък,проведено на 
24.01.2018 г. е одобрен про-
ект за Подробен устройствен 

план – Парцеларен план на 
трасе на велосипедна алея, 
с дължина 6841,28 м и обща 
проектна площ 36835,00 кв.м. 
в землищата на гр. Крън, и гр. 
Шипка.

Изграждането е в два ета-
па. Първо ремонтиране на 
съществуващата велоалея 
Казанлък - Крънско ханче. 
Вторият е изграждане на 
чисто ново велосипедно тра-
се. Новата велоалея ще бъде 
с начална точка Комплекс 
„Крънско ханче". При дости-
гане до района на гробнич-
ните могили с “национал-
но значение” - “Оструша”, 
“Шушманец”, “Хелвеция” и 
“Грифоните”, се предвижда 
прехвърляне на велоалеята 
от източната страна на репу-
бликанския път, като за целта 
е предвидено безконфликтно 
пресичане на пътя, чрез из-
ползването на съществуващо 
пътно съоръжение „водосток 
(прокар)“. Велосипедната 
алея продължава до паркин-
га пред завод „Индустриал-
техник“, в землището на гр. 
Шипка.

Реалните строително 
монтажни дейности 
могат да започнат до 
10 дни.

Генчо ГЕНЧЕВ:

С ПМС № 315/19.12.2018 
год. за одобряване на допъл-
нителни разходи/трансфери 
за 2018 год. за Община Казан-
лък бе одобрен целеви транс-
фер в размер на 1 200 000 лв. 
за ремонт на надлез „Катекс“. 
Тези средства бяха само по-
ловината от необходимите 
за извършване на цялостен 
и качествен ремонт на съо-
ръжението. Поради тази при-
чина беше отправено предло-
жение за сътрудничество за 
изпълнение на гореописания 
инвестиционен проект до 
Агенция „Пътна инфраструк-
тура“. В резултат на което от 
Агенцията изразиха съгласие 
да се предприемат действия 
за сътрудничество за реа-
лизиране на тази дейност 

като съгласието съответства 
на направеното от Община 
Казанлък предложение съв-
местното финансиране да е 
в съотношение 50% на 50%. 
С РЕШЕНИЕ № 1015 взето 
на заседание проведено на 
28.03.2019 г., Протокол № 51, 
Общински съвет-Казанлък на 
практика даде началото на 
ремонтните дейности.

Във връзка с гарантиране 
безопасността на движение-
то около надлез „Катекс“ за 
времето на ремонта на път-
ното съоръжение е изготвена 
следната транспортна схема: 
забранява се преминаването 
по улица „Софроний Врачан-
ски“. Затворен за движение на 
хора и МПС ще бъде участъкът 
от ул.„Тонзос“ до ул.„Христо 

Ботев“ в гр. Казанлък.
Заобикалянето на района ще 

бъде организирано по следни-
те обходни улици:

- от запад на север по ул.„-
Москва“ и ул.“Христо Ботев“ 
към съществуващата улична 
мрежа в  гр. Казанлък;

- Движението по ул.„Христо 
Ботев“ в участъка от ул.„Мос-
ква“ до ул. „Бачо Киро“ ще се 
извършва двупосочно;

- от центъра на града по ул.„-
Бачо Киро“, ул. „Тонзос“ към ул. 
„Софроний Врачански“ движе-
нието ще се извършва само 
на ляво  към съществуващата 
улична мрежа в  Казанлък.

Временното ограничение за 
движение под надлез „Катекс“ 
ще важи до приключване на  
основния ремонт.

НАДЛЕЗЪТ "КАТЕКС"

НОВО СПОРТНО БИЖУ СКОРО ЩЕ РАДВА КАЗАНЛЪШКИТЕ ФУТБОЛИСТИ
През 2019г. бе направена 

първата копка на 3 нови 
мини футболни игрища. 
Същата година Президен-
тът на Футболен клуб „ Ро-
зова долина” Георги Мер-
меклиев и представители 
на футболните отбори вхо-
дираха в Общината доку-
ментацията по проекта. 

След входирането на до-
кументите беше издадено и  
разрешително за строеж от 
Община Казанлък,  а малко 
по-късно стартираха и строи-
телните работи на обекта.

Самият проект  е на Фут-
болния съюз и е одобрен от 
Общински експертен съвет 
по устройство на територия-
та.  В него се предвижда да 
бъдат изградени три игрища 
25 на 40 метра, с възмож-
ност за обединяване в голямо 
футболно игрище с размери 
64 на 40 метра. Предвидено 
е полагане на настилки на 
новите игрища, изгражда-
не на ограда, конферентна 
зала, кафе-клуб на футболния 
деятел, ново озеленяване, 

прилежаща инфраструктура 
– трибуни за близо 110 души, 
съблекални, осветление, офис 
и паркинг.

Комплексът ще бъде полз-
ван основно за подготовка на 
детските школи в Казанлък, 
за провеждане на училищни 
първенства, както и за лю-
бителите на футбола, които 
желаят да упражняват този 
спорт в свободното си време. 
Българският футболен съюз 
има и програма насочена към 
развитието на футбола в дет-
ските градини.

Стойността на спортното 
съоръжение е близо 800 хиля-
ди лева.

Още през 2019г. Кметът Га-
лина Стоянова коментира, че 
Община Казанлък има нужда 
от разширяване на спортна-
та инфраструктура: „ За нас е 
привилегия, че Българският 
футболен съюз в лицето на 
господин Михайлов и гос-
подин Попов ни избраха за 
изграждането на този футбо-
лен тренировъчен комплекс. 
Това е едно модерно и скъпо 
съоръжение, третото поред, 

което изгражда Българският 
футболен съюз и аз няма как 
да не съм благодарна за това, 
че господин Попов беше лич-
но ангажиран и направи така, 
че градът да бъде предпоче-
тен сред множеството други 
заявки, които е имало от ця-
лата страна.”

Изпълнителният директор 
на Футблолния съюз Борис-
лав Попов тогава отбелязва, 
че Казанлък е избран сред 

останалите предложения за 
изграждането на този футбо-
лен комплекс, защото градът 
е футболен център и в него 
има достатъчно потенциал, 
за да бъде развиван футболът 
между децата и футболна-
та общественост. „ В избора 
ни надделяха подходящият 
терен, който предложиха от 
Общината, любезното насто-
яване, както и ентусиазмът 
от страна на ръководството 

да се направи нещо наисти-
на хубаво за града, а ще бъде 
хубаво и за футбола, и за Фут-
болния съюз. Това е част от 
една голряма програма и тук 
е третият център, чието стро-
ителство започваме.”

Казанлък е третият град 

в България, в който ще бъде 
изградено мини футболно 
игрище. До момента подобни 
игрища са създадени в София 
и Видин, след близо месец 
предстои да бъде поставено 
началото на такива в Пазар-
джик и Сандански.

ремонтните дейности, които 
са към края си това ще се про-
мени. Изградена е модерна по-
ливна система. Реновирано е 
осветлението. Новата настилка 
по алеите също е факт.

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В 
ЦЕНТРАЛНАТА ПАРКОВА ЗОНА С 
МОНУМЕНТА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА
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О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И ЕОбщина Казанлък
З А П О В Е Д № 899 - Гр. Казанлък, 16.06.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 и чл. 91 
от Кодекс на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и  ал. 5 от Закона за пре-
дучилищното и училищно образование и утвърдени правила за про-
веждане на конкурс за заемане длъжността „Директор” на общинска 
детска градина

О Б Я В Я В А М КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ-
ТА „ДИРЕКТОР” НА СЛЕДНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК: 

ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък
ДГ № 13 „Мечо Пух“, гр. Казанлък
ДГ № 15 „Звънче“, гр. Казанлък

I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинска детска градина планира, организира, ръ-

ководи и отговаря за осъществяването на образователния процес в ин-
ституцията, в съответствие с държавната политика в областта на обра-
зованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря 
за цялостната административно-управленска и финансова дейност в 
институцията.

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания по 
смисъла на чл. 213, ал. 4 от ЗПУО:

1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка 
на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържав-
на спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, 
при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в 
страната чужд гражданин.

2. Да не е поставен под запрещение.
3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не-

зависимо от реабилитацията.
4. Да не е лишен от правото да упражнява професията.
5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават 

живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 
от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се 
заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 
188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано 
на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, 
т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за 
конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по на-
длежния ред.

7. Да притежава диплома за висше образование с образовател-
но-квалификационна степен „магистър“, съответстваща на професио-
налното направление съгласно Класификатора на областите на висше-
то образование и професионалните направления, която да позволява 
на кандидата да формира норма на преподавателска работа.

8. Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж.
Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни 

дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабили-
тация на репресирани лица.
III. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните 

документи:
1. Заявление за участие в конкурса до Кмета на община Казанлък;
2. Професионална автобиография;
3. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, по-

сочени в раздел II, т. 1 – т. 6 от заповедта;
4. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване 

на данните и се връща на кандидата);
5. Копия от документи за придобито висше образование с обра-

зователно-квалификационна степен „магистър“, съответстваща на 
професионалното направление съгласно Класификатора на областите 
на висшето образование и професионалните направления, която да 
позволява на кандидата да формира норма на преподавателска ра-
бота. За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. 
в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и 
издател на дипломата. За лицата придобили образование в чужбина и 
документът за признаване на висше образование е вписан в регистри-
те за академично признаване на Националния център за информация 
и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на 
документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6. Копия от документи, удостоверяващи изискуемия учителски стаж 
– трудова книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостове-
ряващ изискуемия трудов стаж;

7. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли 
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/слу-
жебното правоотношение на кандидата);

8. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не 
може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал);

9. Други документи: за учителска правоспособност, за професио-
нално-квалификационна степен; за други допълнителни квалифика-
ции по преценка на кандидата (копие/я).

При подаването на документите се представят и оригиналите за 
сравняване.

Всички копия на документи следва да съдържат собственоръчно 
изписан на всяка страница текст: „Вярно с оригинала“ и подпис на 
кандидата.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да 

съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до да-
тата на подаване на документите.

IV. Начин на провеждане на Конкурса:
1. Конкурсът се провежда в три етапа:
· Допускане по документи;
· Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетент-

ности и основните познания, необходими за заемане на длъжността;
· Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са предста-

вили всички необходими документи или представените документи 
не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на 
длъжността.

3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено, 
като се посочват основанията за недопускането им.

4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за 
датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения 
изпит-тест.

Кандидатите могат да подават заявлението и приложенията към 
него лично или чрез пълномощник в запечатан плик с посочени име-
ната на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и името на детската 
градина, за която кандидатстват, в едномесечен срок  от публикуване 
на обявата от 19.06.2020 г. до 20.07.2020 г. всеки работен ден между 
08,30 ч. – 12,30 ч. и 13,30 ч. – 17,30 ч. Документите ще се приемат в 
сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, гише № 2 на 
Център за информация и услуги на гражданите. На кандидатите или 
на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за 
конкурсната длъжност.

Списък на допуснатите до следващ етап от конкурса и всички съ-
общения в тази връзка ще бъдат публикувани на информационното 
табло в сградата на Общинска администрация и на интернет страни-
цата на Община Казанлък.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Заповедта да се доведе до знанието на отговорните служители за 

сведение и изпълнение.
ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък

 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 
от Наредба  № 15 на ОбС–Казанлък за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 
885/16.06.2020г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с 
Решениe № 126, взето на заседание на Общински съвет-Ка-
занлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7, обявява 
публичен търг с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба 
№ 15 на ОбС-Казанлък за продажба на следният общински 
имот:

№ Обект на търга Час на 
търга

Начална 
тръжна 

цена, лв. 
без ДДС

Цена за тр. 
док., в лв. 
/без дълж. 

ДДС/

1. Поземлен имот с 
идентификатор 

35167.307.79 с площ 
999 кв. м, местност 
„Мутафчийска чеш-

ма“, гр.Казанлък

15:00 2470 100

Търгът ще се проведе на 07.07.2020г. в стая № 22 в сградата 
на Община Казанлък, втора дата – 24.07.2020г., при същите 
условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата 
се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 
18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, 
в срока за подаване на документи за участие или на касата в 
ЦИУ при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при 
Община Казанлък, срещу документ за платена цена на касата 
или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 
9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник 
до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В 
същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху 
цената по договор.

Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до из-
тичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на 
гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки 
работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен 
срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата 
на търговете.

Документите се подават в непрозрачен плик, надписан с 
цялото наименование на търга и  името на кандидата, съглас-
но чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на Община Казанлък

 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от 
Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 884 от 
16.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Ре-
шение №114 взето на заседание на Общински съвет-Казан-
лък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7, обявява пуб-
личен търг с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба 
№15 на ОбС за продажба на общински имот, както следва:

 На основание чл. 80 т.2 , чл.81, ал.2  и чл.82, ал.2 
от Наредба №15 на ОбС- Казанлък във връзка със Заповед 
№908/17.06.2020 год. на Кмета на Община Казанлък за про-
веждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем за срок от 5/ пет/  години на общински  обект, как-
то следва:

 Площ от 1 кв.м. от съществуваща желязо-решетъчна кон-
струкция за инсталиране на антенни мачти за радиотехни-
чески съоръжения  в общинска сграда- част №1, построена 
в имот с идентификатор 68466.46.16 /номер по стар план 
046016/ в землището на с. Средногорово, м. Краището, площ 
1021 кв.м., вид собственост Общинска частна, вид терито-
рия Земеделска, категория 9, НТП За друг обществен ком-
плекс, посочен в ГПУРИОС за 2020 год. с позиция 87, при-
ложение 8 с начална месечна наемна цена в размер на 20,00 
лв. без ДДС.

Публичният търг ще се проведе на 03.07.2020 г. от 10:00 
часа в сградата на Община Казанлък, Ритуална зала.

Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхож-
дащ датата на публичния  търг на гише „Деловодство“ в Цен-
търа за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 17.07.2020 год., 
при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 
часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначално 
обявената месечна наемна цена.

Оглед на обекта – от 9,00 до 16,00 часа през всички работ-
ни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация мое да бъде закупена на гише №6 в 
ЦИУГ на Община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхож-
дащ датата на публичния търг. Цена на тръжната докумен-
тация – 100,00 лв. без ДДС /120,00 лв. с ДДС/.

За допълнителна информация-гише№6 в ЦИУГ на Общи-
на Казанлък и на тел.0431/98249 или на www.kazanlak.bg.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на община Казанлък

 На основание чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.2 
от Наредба №15 на ОбС- Казанлък във връзка с Реше-
ние №119/23.02.2020г. на ОбС – Казанлък и Заповед № 
909/17.06.2020 г. на Кмета на община Казанлък, обявява 
публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем 
за срок от 10 години на следните поземлени имоти-пуб-
лична общинска собственост – микроязовири:

/Обект 1/. Микроязовир с обща площ от 277671 
кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 
68446.131.42 по КККР на с. Средногорово, одобрени със 
заповед №РД-18-21/20108г. на ИД на АГКК, последно из-
менение със заповед №18-2771-14.03.2019г. на началник 
на СГКК – Ст. Загора, Трайно предназначение на терито-
рията :територия, заета от води и водни обекти, НТП: За 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект 
„микроязовир „Синята река“ село Средногорово“, за който 
е съставен АПОС №674/07.06.2019 г., посочен с позиция 37 
от Приложение 9 на ГПУРИОС за 2020г. с начален годишен 
наем в размер на 5210,00лв. без ДДС.

/Обект 2/. Микроязовир с обща площ от 29492 кв.м. пред-
ставляващ поземлен имот с идентификатор 83106.121.333 
по КККР на с.Шейново, одобрени със заповед №РД-18-
94/29.12.2009г. на ИД на АГКК, местност „Каваклъка“, 
Трайно предназначение на територията:Територия, заета 
от води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир Шейново 
3“, за който е съставен АПОС №96/17.02.2011г., посочен с 
позиция 90 от Приложение 8 на ГПУРИОС за 2020 г. с нача-
лен годишен наем в размер на 870,00 лв. без ДДС.

/Обект 3/. Микроязовир с обща площ от 60970 кв.м. пред-
ставляващ поземлен имот с идентификатор 83106.118.473 
по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-
94/29.12.2009г. на ИД на АГКК, местност „Каваклъка“, 
Трайно предназначение на територията: Територия, заета 
от води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение. Обект „Микроязовир „Шейново 
1“ за който е съставен АПОС №125/23.12.2011г., посочен с 
позиция 89 от Приложение 8 на ГПУРИОС за 2020год. с на-
чален годишен наем в размер на 1417,00 лв.без ДДС.

/Обект 4/. Микроязовир с обща площ от 51200 кв.м. пред-
ставляващ поземлен имот с идентификатор 40292.96.16 
по КККР на гр. Крън, одобрени със заповед РД-18-
21/03.01.2018г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение 
на територията: Територия, заета от води и водни обекти, 
НТП: водоем. Обект „Микроязовир Крън-3“ посочен с по-
зиция 87 от Приложение 8 на ГПУРИОС за 2020г. с начален 
годишен наем в размер на 1300,00 лв. без ДДС.

 Публичните търгове да се проведат  на 08.07.2020 г. от 
10:00 часа /за обект 1/;  10:15 часа /за обект 2/, 10:30 часа /
за обект 3/ и 10:45 часа /за обект 4/ в сградата на Община 
Казанлък, бул. „Розова долина“ №6,  Ритуална зала.

Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхож-
дащ датата на публичните търгове на гише „Деловодство“ 
в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 22.07. 2020 год., 
при същите условия, като документи ще се приемат до 
16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичните  
търгове

 Депозит за участие в търговете – 50 на сто от първона-
чалната годишна наемна цена.

 Тръжна документация може да бъде закупена на гише 
№6 в ЦИУГ  на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, 
предхождащ датата на публичния търг. Цена  за закупува-
не на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС. /120,00 
лв. с ДДС/.

Оглед на обектите – от 9,00 до 17,00 часа през всички ра-
ботни дни в срока за подаване на документи за участие. 

За допълнителна информация – гише №6 в ЦИУГ на Об-
щина Казанлък и на тел.0431/98249 или на www.kazanlak.bg.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на община Казанлък

Търгът ще се проведе на 07.07.2020 г. в стая № 22 в сгра-
дата на Община Казанлък, втора дата -  24.07.2020 г.,  при 
същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Съ-
щата се заплаща по набирателната сметка на Община Ка-
занлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC 
SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие. 

Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ 
при Община Казанлък, в срока за подаване на документи 
за участие в рамките на работното време на центъра, срещу 
документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община 
Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, 
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 842172 
7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участ-
ник до деня на подписване на договора за покупко-продаж-
ба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 
3% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по 
договор.

Данък по ЗМДТ в размер на 3% върху цената по договор, 
да се преведе по сметка: BG55UNCR76308400000400, код вид 
на плащане: 44 25 00 на Община Несебър.

Оглед на имота – 10-16 ч. през всички работни дни до из-
тичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на 
гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък все-
ки работен ден в рамките на работното време на Центъра. 
Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ 
датата на търга. 

За подробна информация – ЦИУ при Община Казан-
лък или на www.kazanlak.bg, За контакти: 0431/98253; 
0431/98243; 0888804627.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на Община Казанлък

№ Обект на търга Час на 
търга

Начална 
тръжна 

цена, лв. 
без ДДС

Цена за тр. 
док., в лв. /
без дълж. 

ДДС/

1. Поземлен имот с 
идентификатор 
61056.501.421 с 

обща площ 5660 
кв. метра, адрес: 
с. Равда, общ. Не-
себър, НТП: Ниско 
застрояване (10 м).

14:00 1 082 206 150



5Брой 16
Петък, 19 юни 2020 г.

Обявление
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса на тру-

да във връзка с чл.8, ал.5 от ЗЗРК и чл.28,ал.6 от Закона за кул-
турното наследство и Заповед  № 879/15.06.2020г. на Кмета на 
Община Казанлък

ОБЯВЯВА 
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА 
ОБЩИНСКИ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН 

МУЗЕЙ „ЧУДОМИР“

Място на работа – Общински литературно-художествен му-
зей „Чудомир“

Характер на работа – организация, ръководство и контрол 
на цялостната работа в Общински литературно-художествен 
музей „Чудомир“

I.Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
• Образование – висше, образователно- квалификационна 

степен „магистър“;
• Професионално направление - История и археология, тео-

рия на изкуствата, администрация и управление, филология;
• Професионален опит по специалността – 3 години;
• Организационни умения,нагласа за работа в екип, адап-

тивност, комуникативност;
Като предимство се счита:
• Присъдени научни степени и звания;
• Опит в областта на музейното дело  и опазване на култур-

ното наследство;
• Участие в разработването и реализацията на програми и 

проекти;
• Чуждоезикова подготовка;
• Компютърна грамотност;

II.Начин на провеждане на конкурса
• Защита на концепция за дейността и развитието на Об-

щински литературно-художествен музей „Чудомир“ за период 
от три години, подробно разработена за първата от тях;

• Събеседване.
III.Необходими документи за участие в конкурса

- Заявление за участие /свободен текст/;
- Документ за самоличност (копие);
- Документ за трудов стаж (копие);
- Медицинско свидетелство(представя се при първоначално 

постъпване на работа и след прекъсване на трудовата дейност 
по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

- Професионална автобиография;
- Документ за завършено образование (копие)
- Свидетелство за съдимост;
- Документ за медицински преглед при първоначално по-

стъпване на работа или след преустановяване на трудовата 
дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца; 

- Концепция до 10 печатни страници за дейността и разви-
тието на  Общински литературно-художествен музей „Чудо-
мир“ за пет годишен период, като подробно е разработена пър-
вата в девет екземпляра в запечатани и надписани пликове.

 (бройките са съобразени с броя на членовете на комисията).
Концепцията съдържа:
- Анализ и оценка на състоянието на музея, основни пробле-

ми на функционирането му;
- Тенденции и възможности за развитието на музея, като 

културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
- Определяне на целите,  приоритетните области, очаква-

ните резултати в управлението, финансирането, структурата и 
организацията на дейността на музея, пътища за постигането 
им;

- Мерки за реализиране на конкретни проекти по ком-
плектуването, опазването и представянето на музейните фон-
дове, научно-изследователската, образователната и популя-
ризаторската дейност на музея;

- Етапи на реализация на концепцията.
Предоставените копия на документи следва да бъдат 

заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и 
подпис.

IV.Място и срок за подаване на документите:
Място на подаване на документите:
• Община Казанлък, ул.“Розова долина“ №6, Център за ин-

формация и услуги на гражданите, Гише №2 - „Деловодство“.
/всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.
Телефон за информация: 0431/99 547
Място на обявяване на списъците и съобщенията:
• Табло в Център за информация и услуги на гражданите в 

сградата на Община Казанлък, ул.“Розова долина“ № 6, както 
и електронната страница на Община Казанлък;

Срок за подаване на документите:
• Един месец от датата на публикуване на обявлението за 

конкурса в местен печат и на електронната страница на Об-
щина Казанлък.

/до 16.30ч. на 20.07.2020 г., който не може да бъде по- кратък 
от 1 месец от датата на публикуване на обявяването на конкур-
са- чл.1, т.3 от КТ/

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

На основание чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл.8, 
ал.5 от ЗЗРК и чл.28,ал.6 от Закона за културното наследство 
и Заповед  № 877/15.06.2020г. на Кмета на Община Казанлък

ОБЯВЯВА 
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА 

ОБЩИНСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 
- КАЗАНЛЪК

Място на работа – Общинска художествена галерия 
- Казанлък

Характер на работа –  организация, ръководство и кон-
трол на цялостната работа в Общинска художествена галерия 
- Казанлък

I.Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
• Образование – висше, образователно- квалификационна 

степен „магистър“;
• Професионално направление-теория на изкуствата, изоб-

разително изкуство, филология, администрация и управление;
• Професионален опит по специалността – 3 години;
• Организационни умения, нагласа за работа в екип, адап-

тивност, комуникативност;
Като предимство се счита:
• Присъдени научни степени и звания;
• Опит в областта на музейното дело  и опазване на култур-

ното наследство;
• Участие в разработването и реализацията на програми и 

проекти;
• Чуждоезикова подготовка;
• Компютърна грамотност;

II.Начин на провеждане на конкурса
• Защита на концепция за дейността и развитието на Об-

щинска художествена галерия - Казанлък за период от 3 годи-
ни, подробно разработена за първата от тях;

• Събеседване.
 III.Необходими документи за участие в конкурса
- Заявление за участие /свободен текст/;
- Документ за самоличност (копие);
- Документ за трудов стаж (копие);
- Медицинско свидетелство(представя се при първоначално 

постъпване на работа и след прекъсване на трудовата дейност 
по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

- Професионална автобиография;
- Документ за завършено образование (копие);
- Свидетелство за съдимост;
- Документи за медицински преглед при първоначално по-

стъпване на работа или след преустановяване на трудовата 
дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца; 

- Концепция за дейността и развитието на  Общинска худо-
жествена галерия-Казанлък за петгодишен период, като под-
робно е разработена първата в девет екземпляра в запечатани 
и надписани пликове.

Концепцията съдържа:
- Анализ и оценка на състоянието на галерията, основни 

проблеми на функционирането му;
- Тенденции и възможности за развитието на галерията, 

като културен и научен институт и мястото му в музейната 
мрежа;

- Определяне на целите,  приоритетните области, очаква-
ните резултати в управлението, финансирането, структурата 
и организацията на дейността на музея/галерията, пътища за 
постигането им;

- Мерки за реализиране на конкретни проекти по ком-
плектуването, опазването и представянето на музейните фон-
дове, научно-изследователската, образователната и популя-
ризаторската дейност на музея/галерията;

- Етапи на реализация на концепцията.
Предоставените копия на документи следва да бъдат 

заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и 
подпис.

  IV.Място и срок за подаване на документите:
Място на подаване на документите:
• Община Казанлък, ул.“Розова долина“ №6, Център за ин-

формация и услуги на гражданите, Гише №2- „Деловодство“.
/всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч./
Телефон за информация: 0431/99547
Място на обявяване на списъците и съобщенията:
• Табло в Център за информация и услуги на гражданите в 

сградата на Община Казанлък, ул.“Розова долина“ № 6, както 
и електронната страница на Община Казанлък;

Срок за подаване на документите:
• Един месец от датата на публикуване на обявлението за 

конкурса в местен печат и на електронната страница на Об-
щина Казанлък.

/до 16.30ч. на 20.07.2020 г., който не може да бъде по- кратък 
от 1 месец от датата на публикуване на обявяването на конкур-
са- чл.1, т.3 от КТ/

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 
от ЗЗРК, чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед  № 
878/15.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък

О Б Я В Я В А
К О Н К У Р С  З А  З А Е М А Н Е  Н А  Д Л Ъ Ж Н О С Т ТА 

„ Д И Р Е К Т О Р “ Н А  О Б Щ И Н С К И  Т Е АТ Ъ Р 
„ Л Ю Б О М И Р  К А Б А К Ч И Е В “ – К А З А Н Л Ъ К

Място на работа – Общински театър „Любомир Кабакчиев“ 
– Казанлък 

Характер на работа – организация, ръководство и контрол 
на цялостната работа в Общински театър „Любомир Кабакчи-
ев“ – Казанлък 

I.Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
• Образование – висше, образователно- квалификационна 

степен „магистър“;
• Професионално направление- театрално и филмово из-

куство, музикално и танцово изкуство, теория на изкуствата, 
администрация и управление, филология;

• Професионален опит по специалността – 3 години;
• Организационни умения,нагласа за работа в екип, адап-

тивност, комуникативност;
Като предимство се счита:
• Присъдени научни степени и звания;
• Опит в областта на  културата;
• Участие в разработването и реализацията на програми и 

проекти;
• Чуждоезикова подготовка;
• Компютърна грамотност;

II.Начин на провеждане на конкурса
• Защита на концепция за дейността и развитието на Об-

щински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък за период от 
три години, подробно разработена за първата от тях;

• Събеседване;
III.Необходими документи за участие в конкурса

- Молба (Заявление) за участие /свободен текст/;
- Документ за самоличност (копие);
- Професионална автобиография;
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско свидетелство при прекъсване на трудовата 

дейност за повече от 3 месеца;
- Документи, удостоверяващи продължителността на про-

фесионалния опит/трудова книжка  (копия);
- Документи за придобита образователно- квалификацион-

на степен, допълнителна квалификация и правоспособност 
(копие);

Концепция до 10 печатни страници за дейността и разви-
тието на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък 
за период от три години /подробно разработена първата от 
тях/.

Концепцията се предоставя- в седем екземпляра, в отделен, 
запечатан и ненадписан плик (бройките са съобразени с броя 
на членовете на комисията).

Предоставените копия на документи следва да бъдат 
заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и 
подпис.

IV.Място и срок за подаване на документите:
Място на подаване на документите:
• Община Казанлък, ул.“Розова долина“ №6, Център за ин-

формация и услуги на гражданите, Гише №2- „Деловодство“.
/всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч./
Телефон за информация: 0431/99547
• На кандидатите предварително се представя длъжностна 

характеристика, с която могат да се запознаят всеки работен 
ден в рамките на работното време;

• Кандидатите подават документите в запечатан, непрозра-
чен плик, като същият носи информация за длъжността, за 
която се кандидатства, трите имена, адрес и телефон за кон-
такти. Концепцията за развитие на Общински театър „Любо-
мир Кабакчиев“ – Казанлък да бъде в отделен запечатан плик, 
поставен в друг по-голям с останалите документи.

• При приемане на документите върху плика се отбелязват 
входящия номер, датата и часът на подаване, данните се за-
писват във възходящия регистър на общо деловодство на Об-
щина Казанлък, за което на приносителя се издава бележка с 
входящия номер.

• Приетите и вписани документи се предават на Председа-
теля на комисията по допускане до конкурса за съхранение 
през времето до първото заседание на комисията, назначена 
за провеждане на конкурса.

• В определения час за първо заседание на комисията, доку-
ментите за участие в конкурса се представят от Председателя 
на комисията.

Място на обявяване на списъците и съобщенията:
• Табло в Център за информация и услуги на гражданите в 

сградата на Община Казанлък, ул.“Розова долина“ № 6, както 
и електронната страница на Община Казанлък;

Срок за подаване на документите:
• Един месец от датата на публикуване на обявлението за 

конкурса в местен печат и на електронната страница на Об-
щина Казанлък.

/до 16.30ч. на 20.07.2020 г. който не може да бъде по- кратък 
от 1 месец от датата на публикуване на обявяването на конкур-
са- чл.1, т.3 от КТ/

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък



Брой 166 Петък, 19 юни 2020 г.
Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ № 161 ОС_438/11.05.2020 г.
I. Дава съгласие Община Казанлък да сключи договор за кре-

дит с „Фонд на органите на местното самоуправление в Бъл-
гария – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен 
общински дълг с цел реализацията на проект „Светът на тра-
ките“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 
г.“ по Административен договор за предоставяне на БФП № 
РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-
0002-C01), при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга – 4 379 000,00 лв. /четири ми-
лиона триста седемдесет и девет хиляди лева/;

Валута на дълга – лева;
Вид на дълга – 24 месеца /дългосрочен дълг, поет с договор 

за общински заем;
Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 24 /двадесет и четири/ месеца, счи-

тано от датата на подписване на договора за кредит, с възмож-
ност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса 
за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащани-
ята от Управляващия орган, съгласно Административен дого-
вор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ 
от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01)  и/или от собствени 
бюджетни средства.

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка до 4.083 %.

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата 
банка;

• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Казан-

лък по Административен договор за предоставяне на БФП № 
РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-
0002-C01), сключен с Управляващия орган на ОПРР, постъпва-
щи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; и

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 
вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на об-
щина Казанлък, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон 
за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на 
община Казанлък по чл. 52, ал. 1 , т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона 
за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по 
банкова сметка, вземанията за наличностите по която, насто-
ящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък 
да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМ-
СБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договори-
те за залог, както и да извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението 
по т. I.

III. Допуска предварително изпълнение на настоящото 
решение.

РЕШЕНИЕ № 162 ОС_450/15.05.2020 г.
1. Приема изменение и допълнение на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложение № 9 и 
Приложение № 13,  неразделни части от нея, приета с Решение 
№ 10/19.12.2020 г., изменена с Решение № 104/23.03.2020 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши 
всички последващи действия по изпълнението на измене-
нието и допълнението на Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост на община 
Казанлък за 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 163 ОС_414/22.04.2020 г.
Обявява за частна общинска собственост Поземлен имот с 

идентификатор 27499.343.12 (две седем четири девет девет 
точка три четири три точка едно две) по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област 
Стара Загора, одобрени със Заповед  РД-18-97/30.12.2009 г. на 
ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот 
от 03.04.2020 г., с площ 3845 (три хиляди осемстотин четири-
десет и пет) кв. м, Адрес: с. Енина, (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трай-
но предназначение на територията: Земеделска, Начин на 
трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята 
при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: имоти с иден-
тификатори: 27499.343.1009, 27499.343.504, 27499.343.501, 
27499.343.36, 27499.343.35, 27499.343.34, предходен иденти-
фикатор: 27499.40.495, номер по предходен план: 343012.

РЕШЕНИЕ № 164 ОС_445/13.05.2020 г.
Обявява за частна общинска собственост Урегулиран по-

землен имот II-1385 (втори за едно три осем пет), отреден „за 
обществено и делово обслужване“  с площ 5000 (пет хиляди) кв. 
м в кв. 111 (сто и единадесет) град Крън, община Казанлък, об-
ласт Стара Загора по Подробен устройствен план, одобрен със 
Заповед № 444/31.03.2020 година на кмет, при граници: север 
и югоизток – улици, запад - УПИ I.

РЕШЕНИЕ № 165 ОС_381/30.03.2020 г.
1. Второ четене и приемане на Правилник за организацията 

и дейността на Общински съвет – Казанлък, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, да се 
проведе на същото заседание на общинския съвет, непосред-
ствено след първо четене.

2. Приема Правилник за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Казанлък, неговите комисии и взаимодействи-
ето му с общинската администрация, първо четене.

3. Приема Правилник за организацията и дейността на Об-
щински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействие-
то му с общинската администрация, второ четене.

РЕШЕНИЕ № 166 ОС_435/08.05.2020 г.
I. Определя състав на Одитен комитет в Община Казанлък, 

както следва: 
Външни членове: 
1. Радка Христова Стефанова
2. Катя Георгиева Донева
Вътрешен член: Нели Дончева Атанасова

II. Определя мандат на Одитния комитет, съгласно чл.15, ал. 
2 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дей-
ността на одитните комитети в организациите от публичния 
сектор от 01.06.2020 г. до 31.05.2023 г.

РЕШЕНИЕ № 167 ОС_421/27.04.2020 г.
Р Е Ш И:

АОС Име, фами-
лия/ фирма:

Приход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на 
имота

№3822/ 
2020 г.

Димо
Червенков

720,00 Земе-
делска 
земя

Част 278/778 
идеални части 
от ПИ с иден-

тификатор 
35167.220.469, 
гр. Казанлък

1. Допълва Годишна програма за управление и разпорежда-
не с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2020 

 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Ка-
занлък, като към Приложение №6 се включва:

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с 
идентификатор 35167.220.469 (три пет едно шест седем точка 
две две нула точка четири шест девет) с площ 778 (седемстотин 
седемдесет и осем) кв. м, адрес: м. „Старите лозя“, гр. Казан-
лък, п. к. 6100 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. 
на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Земе-
делска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; 
Категория на земята при неполивни условия: девета, при 
граници Поземлени имоти с идентификатори: 35167.190.125; 
35167.220.468; 35167.220.518 и 35167.220.470, Номер по предхо-
ден план 220469, чрез продажба на общинската част – 278/778 
(двеста седемдесет и осем към седемстотин седемдесет и осем) 
идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата 
от 720,00 (седемстотин и двадесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде за-
повед и да сключи договора за продажбата, като всички да-
нъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на 
договора са за сметка на заявителя.  

РЕШЕНИЕ № 168 ОС_422/27.04.2020 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореж-

дане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 
2019 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, 
като към Приложение №6 се включва:

АОС Име, фа-
милия/ 
фирма:

При-
ход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на 
имота

№ 3836 от 
09.04.2020 

г.

Николай 
Тодоров

360,00 Допъл-
нително 
право на 
строеж

„Двоен гараж“ 
със ЗП 39,60 кв. 

м върху УПИ 
I-568,  кв. 59 на 

с. Овощник
2. Определя пазарна цена в размер на 360,00 (триста и 

шестдесет) лева, без ДДС за учредяване на допълнително пра-
во на строеж в полза на Николай Тодоров за построяване, съ-
гласно одобрен инвестиционен проект на „Двоен гараж“ със 
застроена площ 39,60 (тридесет и девет цяло  и шестдесет) кв. 
м, върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-568 (първи за пет-
стотин шестдесет и осем), в кв. 59 (петдесет и девети) с площ 
720 (седемстотин и двадесет) кв. м, с. Овощник по ПУП, одо-
брен със Заповед № 366/1990 г., при граници: север – улица; 
изток – УПИ II-568; юг – УПИ XV и запад – улица.

 3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за 
учредяване допълнително право на строеж по т. 2 от настоящо-
то решение, като всички данъци, такси и режийни разноски са 
за сметка на заявителя.

РЕШЕНИЕ № 169 ОС_423/27.04.2020 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореж-

дане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 
2019 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, 
като към Приложение №6 се включва:

АОС Име, 
фамилия 
(фирма)

Приход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на 
имота

№1140 от 
31.08.2005 

г.

Николай 
Колев и 
Иванка 
Колева

6 800,00 Отстъ-
пено 

право на 
строеж

УПИ IV-770 в 
кв. 69 с площ 
682 кв. м по 

ПУП на с. 
Бузовград

2. Определя пазарна цена в размер на 6 800, (шест хиляди 
и осемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 682 
(шестстотин осемдесет и два) кв. м, представляваща Урегули-
ран поземлен имот IV-770 (четвърти за седемстотин и седем-
десети) в кв. 69 (шестдесет и девети) по Подробен устройствен 
план на с. Бузовград,  одобрен със Заповед №180/1989 г., при 
граници: североизток – улица; югоизток – УПИ V-771; югоза-
пад – край на урбанизирана територия и запад – УПИ III-769.

 3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи до-
говор за продажба на имота по т. 1 със заявителите, като всич-
ки данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване 
на договора са за тяхна сметка.

РЕШЕНИЕ № 170 ОС_425/29.04.2020 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпорежда-

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

АОС Име, фами-
лия/ фирма

Приход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на 
имота

3826/
2020г.

Малина Ди-
мова, Весела 
Георгиева и 
Христиана 

Каярова

936,00 Жи-
лищно 
строи-
телство

Земя с площ 
27 кв. м. в УПИ 

ХХIII-3272 
кв. 421 град 

Казанлък
2. Определя пазарна цена от 936,00 (деветстотин тридесет и 

шест) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния 
имот, частна общинска собственост: Реална част, при грани-
ци: улица „Зефир“, УПИ ХXII, ПИ 35167.506.3272, от урегулиран 
поземлен имот ХХIII-3272 (двадесет и трети за три две седем 
две)  в кв. 421 (четиристотин двадесет и първи) по ПУП на град 
Казанлък, одобрен със Заповед №143/16.09.2019 г. на кмета на 
община Казанлък, представляваща Проектен поземлен имот 
с идентификатор 35167.506.9695 (три пет едно шест седем 
точка пет нула шест точка девет шест девет пет) с проектна 
площ 27 (двадесет и седем) кв. м, при граници: имоти с иден-
тификатори 35167.506.3272, 35167.506.3273, 35167.506.9637, 
35167.506.3271, по Скица-проект №15-615824/09.07.2019 г. 
на СГКК-Стара Загора (вх. №01-299501-08.07.2019 г.) за из-
менение на КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед 
№ РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, за Поземлен имот с 
идентификатор 35167.506.9637 с обща площ 1441 кв. м,  Трай-
но предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на 
трайно ползване: За второстепенна улица, адрес: гр. Казанлък, 
п. к. 6100, ул. „Зефир“, без построената сграда.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи до-
говор с Христиана Каярова ЕГНхххххххххх, Весела Георгиева 
ЕГНхххххххххх и Малина Димова ЕГН хххххххххх, за прехвър-
ляне собствеността на общинския имот по т. 2 от настоящото 
решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по 
издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – 
Малина Димова, Весела Георгиева и Христиана Каярова.

РЕШЕНИЕ № 171 ОС_426/30.04.2020 г.
1. Изключва общинско жилище, представляващо Самостоя-

телен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183 
по КККР на гр. Казанлък от Приложение № 15 към 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.

2. 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:

АОС Име, 
фамилия 
(фирма)

Приход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на 
имота

№3829 от 
19.03.2020 

г.

Миладин 
Огнянов

33 270,00 Жили-
ще

Самостоятелен 
обект в сграда 
с идентифи-
катор 35167. 

505. 196. 1. 183 
по КККР на гр. 

Казанлък
3. Определя пазарна цена в размер на 33 270,00 (тридесет и 

три хиляди двеста и седемдесет) лева, без ДДС, за продажба на 
общински имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 35167.505.196.1.183 (три пет едно шест седем 
точка пет нула пет точка едно девет шест точка едно точка 
едно осем три) с площ 69,51 (шестдесет и девет цяло и петдесет 
и един) 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 на имота: гр. Казанлък, п. к. 6100, ж. к. 
„Изток“, бл. 23, вх. З, ет. 5, ап. 183, намиращ се на етаж 5 (пет) 
в Сграда с идентификатор 35167.505.196.1 (три пет едно шест 
седем точка пет нула пет точка едно девет шест точка едно, 
етажи 8 (осем), предназначение: Жилищна сграда – многофа-
милна, масивна конструкция - ЕПЖС, построена 1979 (хиляда 
деветстотин седемдесет и девета) г., разположена в Поземлени 
имоти с идентификатори 35167.505.196 (три пет едно шест се-
дем точка пет нула пет точка едно девет шест) и 35167.505.745 
(три пет едно шест седем точка пет нула пет точка седем че-
тири пет), предназначение на самостоятелния обект: Жили-
ще, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), ниво: 1 (едно), 
съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 
35167.505.196.1.182, Под обекта: 35167.505.196.1.180; Над обек-
та: 35167.505.196.1.186; ведно с прилежащи части: Избено 
помещение № 63 (шестдесет и три), с полезна площ 2,31 (две 
цяло тридесет и един) кв. м, при граници: север – краен зид, 
изток – избено помещение №55, юг – коридор и запад – краен 
зид и  7,17 (седем цяло и седемнадесет) кв. м от общите части 
на сградата и 1,42% (едно цяло четиридесет и два процента) 
идеални части от правото на строеж. Апартаментът се състои 
от две стаи, кухня, тераси.

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи 
договор за продажба на имота по т. 3 с наемателя Миладин 
Огнянов, ЕГН хххххххххх, като всички данъци, такси и режий-
ни разноски по издаване и вписване на договора са за негова 
сметка.

РЕШЕНИЕ № 172 ОС_428/30.04.2020 г.
I. 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:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.691 (три пет 
едно шест седем точка пет нула пет точка шест девет едно), с 
обща площ 1475 (хиляда четиристотин седемдесет и пет) кв. 
м, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на 
ИД на АГКК,  адрес: гр. Казанлък, местност „Старите лозя“; 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; На-
чин на трайно ползване: Лозе, при съседи: 35167.505.641, 
35167.505.692, 35167.505.689, 35167.505.3528, 35167.505.690.

Начална тръжна цена:  19 800  (деветнадесет хиляди и осем-
стотин) 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 публичен търг за продажба на имота по т. I. и да 
извърши всички последващи правни и фактически действия 
във връзка с продажбата му.

РЕШЕНИЕ № 173 ОС_431/05.05.2020 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпорежда-

не с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, като 
към Приложение №6 се включва:

АОС Име, 
фамилия 
(фирма)

При-
ход 
(лв.)

Пред-
назна-
чение

Описание на 
имота

№ 3837 от 
09.04.2020 

г.

Алеко 
Качанов

260,00 Прида-
ваемо 

по регу-
лация

Реална част с 
площ 14 кв. м от 
УПИ II-989 в кв. 
73 на гр. Крън.

2. Определя пазарна цена в размер на 260,00 (двеста и 
шестдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на 
имот, частна общинска собственост – Незастроена  земя с 
площ 14 (четиринадесет) кв. м, при граници: север  – улица; 
изток – УПИ III-990 и юг – ПИ № 989, представляваща реална 
част, придаваема към имот с пл. № 989 (деветстотин осемде-
сет и девети) при урегулирането му в поземлен имот с режим 
на застрояване -  Урегулиран поземлен имот II-989 (втори за 
деветстотин осемдесет и девети) в кв. 73 (седемдесет и тре-
ти) по плана на гр. Крън, общ. Казанлък, одобрен със Заповед 
№622/25.06.2003 г. на кмета на общината, с площ 504 (петсто-
тин и четири) кв. м, при граници: север – улица; изток – УПИ 
III-990; юг - УПИ III-990 и УПИ I-987,988,1241 и запад – УПИ 
I-987,988,1241.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи до-
говор с лицето, за прехвърляне собствеността на общинския 
имот по т. 2, като всички данъци, такси и режийни разноски 
по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

РЕШЕНИЕ № 174 ОС_448/14.05.2020 г.
Дава съгласие за предоставяне на земи от общинския по-

землен фонд, в изпълнение на задължението си по § 27, ал. 2 от 
ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ, за възстановяване на правото на собстве-
ност в съществуващи (възстановими) стари реални граници, 
на наследниците на Никола Гугушев, поземлени имоти, както 
следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.160.935 с 
проектна площ от 1551.09 кв. м, получен от промяна на грани-
цата между ПИ с идентификатор 35167.160.727 с площ 1192.71 
кв. м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от 
остатъчният фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) и ПИ с иден-
тификатор 35167.160.728 с площ 358,38 кв.м, НТП „Лозе“, вид 
собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по 
смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ), местност „Старите лозя“ по КККР 
на гр. Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 
г. на ИД на АГКК;

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.260.602 
с проектна площ от 1884.64 кв. м, получен от промяна на 
границата между ПИ с идентификатор 35167.260.555 с площ 
1008.81кв. м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна 
(имот от остатъчният фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) и 
ПИ с идентификатор 35167.260.556 с площ 875,83 кв. м, НТП 
„Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъч-
ният фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ), местност „Старите 
лозя“ по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-
88 от 26.11.2015г. на ИД на АГКК;
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3. Поземлен имот с идентификатор 35167.160.791 с площ 

от 1221,74 кв. м., НТП „Лозе“, вид собственост Общинска 
частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл. 19 от 
ЗСПЗЗ).

Признати с влезли в сила Решение №01/20.03.1996 
г. по преписка с вх. № Я072/26.02.1992 г. и Решение № 
01/04.04.1996 г. по преписка с вх. № Я673/02.06.1992 г.

РЕШЕНИЕ № 175 ОС_451/15.05.2020 г.
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информа-

ционен меморандум на Поземлен имот с идентификатор 
35167.501.8041 (три пет едно шест седем точка пет нула едно 
точка осем нула четири едно), с площ 991 кв. м. (деветстотин 
деветдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение 
със Заповед №18-5151-21.05.2019 г. на Началника на СГКК 
- Стара Загора, гр. Казанлък, п. к 6100, трайно предназна-
чение на територията: Урбанизирана, начин на трайно 
ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 
35167.501.572, 35167.501.8799, 35167.501.8797, 35167.501.603, 
35167.501.602. Представляващ УПИ I-8041 за „Обществено 
делово обслужване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одо-
брен със Решение №777/2013 г. на ОбС-Казанлък.

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. май 2020 г. на По-
землен имот с идентификатор 35167.501.8041 (три пет едно 
шест седем точка пет нула едно точка осем нула четири 
едно), с площ 991 кв. м. (деветстотин деветдесет и един) 
кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одо-
брени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-
5151-21.05.2019 г. на Началника на СГКК - Стара Загора, 
гр. Казанлък, п. к 6100, трайно предназначение на тери-
торията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Неза-
строен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.572, 
35167.501.8799, 35167.501.8797, 35167.501.603, 35167.501.602. 
Представляващ УПИ I-8041 за „Обществено делово обслуж-
ване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Решение 
№777/2013 г. на ОбС-Казанлък, определена в размер на 39 
620 (тридесет и девет хиляди и шестстотин и двадесет) лв.

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за про-
дажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041 
(три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем 
нула четири едно), с площ 991 кв. м. (деветстотин девет-
десет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение 
със Заповед №18-5151-21.05.2019 г. на Началника на СГКК 
- Стара Загора, гр. Казанлък, п. к 6100, трайно предназна-
чение на територията: Урбанизирана, начин на трайно 
ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 
35167.501.572, 35167.501.8799, 35167.501.8797, 35167.501.603, 
35167.501.602. Представляващ УПИ I-8041 за „Обществено 
делово обслужване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одо-
брен със Решение №777/2013 г. на ОбС-Казанлък. Търгът да 
се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна цена 39 620 (тридесет и девет хиляди и 
шестстотин и двадесет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се за-
плащат от спечелилия участник в лева до деня на подпис-
ване на договора за продажба по сметка, посочена в проек-
то-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 

% от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 
18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,      гр. 
Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на 
предложения за участие. Валидни са вноски от името и за 
сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в 
ЦИУ на Община Казанлък в срок за подаване на докумен-
тите за участие в рамките на работното времена центъра, 
срещу квитанция за платена цена за тръжна документация 
в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в 
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по 
следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на 
плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC 
SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения 
за участие. Валидни са такси от името и за сметка на канди-
дата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидати-
те представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по 
вписванията при Министерство на правосъдието;

б) нотариално заверен документ за представителната 
власт на лицето, което закупува тръжната документация 
(ако представителната власт не може да се установи от удос-
товерението за вписване в търговския регистър или канди-
датът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува 
тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандида-
тите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за 
задължителната информация, предоставяна на лицата, зая-
вили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведе-
нията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в по-
следния работен ден, предхождащ датата на търга в дело-
водството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички ра-
ботни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обна-
родване на решението в “Държавен вестник” от 11:00 часа в 
Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на канди-
дати на 35-ия ден при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на 
имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като 
част от нея.

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в 
състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет
Членове: Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП
Даниела Колева – началник отдел ИУС
Татяна Станева – гл. експерт ОСГП
Добрин Драгнев – общински съветник
Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт
Евгения Андонова – ст. експерт ОС
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде 

заместен от Даниела Колева – член на комисията. Опреде-
ля възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна 
цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно меж-
ду членовете на комисията, участвали при провеждане на 
търга.

VI. Упълномощава Кмета на Oбщина Казанлък да извър-
ши всички действия по организация и провеждане на търга 
по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, ре-
гламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (Обн. ДВ. 
бр.85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр.80 от 14 септември 
2004 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23 ноември 2004 г., изм. ДВ. бр.115 
от 30 декември 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 17 май 2013г., 
изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.37 от 
21 април 2020 г.)

   Настоящото решение подлежи на обнародване в 
ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно 
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за смет-
ка на Община Казанлък.
 РЕШЕНИЕ № 176 ОС_442/11.05.2020 г.

Определя оценките на общинските земи, върху които е 
било учредено право на ползване въз основа на актовете, 
посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазар-
ни цени за разликата до фактически ползваната земя, както 
следва: 

1. Земеделска земя с площ от 650 (шестстотин и петдесет) 
кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 
35167.140.745 (три пет едно шест седем точка едно чети-
ри нула точка седем четири пет) по КККР на гр. Казанлък, 
местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг 
вид замеделска земя и категория на земята при неполивни 
условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с иденти-
фикатор № 35167.140.744, № 35167.140.743, № 35167.140.748 
и № 35167.140.80. Поземлен имот с идентификатор № 
35167.140.745 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с по-
землен имот с планоснимачен № 745 по Кадастрален план 
на ползвателите, местност „Мишелика“/Старите лозя/, зе-
млище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – 806.00 (осемстотин и 
шест) лв.

2. Земеделска земя с площ от 908 (деветстотин и осем) 
кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 
35167.161.560 (три пет едно шест седем точка едно шест 
едно точка пет шест нула) по КККР на гр. Казанлък, мест-
ност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Лозе и ка-
тегория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при 
граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.161.599, 
№ 35167.161.164, № 35167.161.566, № 35167.161.565 и 
№ 35167.161.561. Поземлен имот с идентификатор № 
35167.161.560 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с по-
землен имот с планоснимачен № 1560 по Кадастрален план 
на ползвателите, местност „Корубаалъ“ /Старите лозя/, зе-
млище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – 681.00 (шестстотин 
осемдесет и един) лв.

3. Земеделска земя с площ от 955 (деветстотин петдесет и 
пет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 
№ 35167.212.251 (три пет едно шест седем точка две едно 
две точка две пет едно) по КККР на гр. Казанлък, местност 
„Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид заме-
делска земя и категория на земята при неполивни условия: 
9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 
35167.212.252, № 35167.212.196 и № 35167.202.196. Поземлен 
имот с идентификатор № 35167.212.251 по КККР на гр. Ка-
занлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 
2251 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Бек-
чийска могила“ /Старите лозя/, землище гр. Казанлък, ЕКА-
ТТЕ 35167 - 1132.00 (хиляда сто тридесет и два) лв.

4. Земеделска земя с площ от 818 (осемстотин и осемна-
десет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентифи-
катор № 35167.240.868 (три пет едно шест седем точка, две 
четири нула, точка, осем шест осем) по КККР на гр.Казан-
лък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползва-
не: Друг вид замеделска земя и категория на земята при 
неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен 
имот с идентификатор № 35167.240.867, № 35167.240.870, 
№ 35167.240.137, № 35167.240.869, № 35167.240.864, № 
35167.240.865 и № 35167.240.866. Поземлен имот с иденти-
фикатор № 35167.240.868 по КККР на гр. Казанлък е иден-
тичен с поземлен имот с планоснимачен № 868 по Кадас-
трален план на ползвателите, местност „Татарска могила“ /
Старите лозя/, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 - 1157.00 
(хиляда сто петдесет и седем) лв.

5. Земеделска земя с площ от 460 (четиристотин и шестде-
сет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 
№ 35167.150.856 (три пет едно шест седем точка едно пет 
нула точка осем пет шест) по КККР на гр. Казанлък, мест-
ност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Лозе и ка-
тегория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при 
граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.141, 
№ 35167.150.857, № 35167.150.860, № 35167.150.859 и 
№ 35167.150.855. Поземлен имот с идентификатор № 
35167.150.856 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с по-
землен имот с планоснимачен № 856 по Кадастрален план 
на ползвателите, местност „Зюмбюл дере“ /Старите лозя/, 
землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 - 52.00 (петдесет и два) 
лв.

6. Земеделска земя с площ от 1000 (хиляда) кв.м, предста-
вляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.307.19 
(три пет едно шест седем точка три нула седем точка едно де-
вет) по КККР на гр. Казанлък, местност „Мутафчийска чеш-
ма“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих 
и категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при 
граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.307.18, 
№ 35167.307.82, № 35167.307.20 и № 35167.47.226. Поземлен 
имот с идентификатор № 35167.307.19 по КККР на гр. Казан-
лък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 19 по 
Кадастрален план на ползвателите, местност „Мутафчийска 
чешма“, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – 1605.00 (хи-
ляда шестстотин и пет) лв.

7. Земеделска земя с площ от 746 (седемстотин четириде-
сет и шест) кв.м, представляваща Поземлен имот № 302.7 
(три нула две точка седем) по Плана на новообразуваните 
имоти на местност “Карадере“, землище на с. Черганово, 
ЕКАТТЕ 80532, Община Казанлък, одобрен със Заповед № 
ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област 
Стара Загора, с начин на трайно ползване: За земеделски 
труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 
7 (седма), при граници: Имот № 302.16, № 302.6, № 302.11 и 
землищна граница – 406.00 (четиристотин и шест) лв.

8. Земеделска земя с площ от 958 (деветстотин петдесет и 
осем) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентифика-
тор № 53179.153.279 (пет три едно седем девет точка едно пет 
три точка две седем девет) по КККР на с. Овощник, местност 
„Бял камък“/Каракос/, с начин на трайно ползване: Друг вид 
замеделска земя и категория на земята при неполивни ус-
ловия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентифи-
катор № 53179.163.232, № 53179.153.227 и № 53179.153.278. 
Поземлен имот с идентификатор № 53179.153.279 по КККР 
на с. Овощник е идентичен с поземлен имот с планоснима-
чен № 3279 по Кадастрален план на ползвателите, местност 
„Бял камък“ /Каракос/, землище с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179 
– 969.00 (деветстотин шестдесет и девет) лв.

РЕШЕНИЕ № 177 ОС_453/18.05.2020 г.
1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в 

полза на община Казанлък, да приеме дарение от Костадин 
Бичев, както следва:

1.1. При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ ХIII-
3181, кв.418 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед 
№ 965 от 21.07.1992 г., дарява на община Казанлък, собстве-
ността върху земя с проектна площ от 85 кв.м. (осемдесет и 
пет), представляваща реална част от поземлен имот с иден-
тификатор 35167.506.3181. Даряваната реална част от него е 
с проектен идентификатор 35167.506.9701. Данъчната оцен-
ка на дарената част от имота е в размер на 1343,00 лв. (хиля-
да триста четиридесет и три лева), съгласно Удостоверение 
за ДО №7404051672/12.03.2020 г. на Дирекция „Местни при-
ходи“ при община Казанлък.

 2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи 
договор за дарение, като всички такси по издаване и впис-
ване на договора са за сметка на община Казанлък.

РЕШЕНИЕ № 178 ОС_449/15.05.2020 г.
Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание 

на Общинският съвет.
РЕШЕНИЕ № 179 ОС_446/13.05.2020 г.

Приема Отчет за дейността на Временна комисия за про-
верка на дейността и изпълнението на Бизнес-плановете на 
общинските търговски дружества в община Казанлък.

РЕШЕНИЕ № 180 ОС_359/17.03.2020 г.
• Приема Годишния финансов отчет за 2019 г. на „Диаг-

ностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък“ 
ЕООД, ЕИК: 123527016, със седалище и адрес на управление: 
гр. Казанлък, ул. “Стара планина“ № 12.

• Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на 
„Диагностично-консултативен център Поликлиника – Ка-
занлък“ ЕООД  - Д-р Петър Иванов Лучев.

•  Приемане на мерки за подобряване на финансовото със-
тояние на дружеството.

РЕШЕНИЕ № 181 ОС_437/08.05.2020 г.
1. Приема Годишен финансов отчет за 2019 година на  

„МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с ЕИК: 
123540775, със седалище и адрес на управление: гр. Казан-
лък, ул. Старозагорска № 16.

 2. Освобождава от отговорност за 2019 година управителя 
на „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД – Д-р Кети Петрова 
Маналова-Владкова.

 3. Дава съгласие на „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, 
гр. Казанлък печалбата за 2019 година в размер на 639 
754,98 лева да се покрие загуба от минали години, която към 
31.12.2019 година възлиза на 2 255 098 лева.

 4. Упълномощава Д-р Кети Маналова-Владкова – Управи-
тел на „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък да 
предприеме необходимите действия по изпълнение на т. 3 
от настоящото решение.

РЕШЕНИЕ № 182 ОС_441/11.05.2020 г.
1. Приема Годишния финансов отчет за 2019 г. на "ИНДУС-

ТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД.
 2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на 

"ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД – Светослав 
Колев.

РЕШЕНИЕ № 183 ОС_443/12.05.2020 г.
1. Приема Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Казан-

лъшка ИСКРА“ ЕООД, ЕИК 833121152, със седалище и адрес 
на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2.

2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на 
„Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД – Симеон Асенов Стоилков.

РЕШЕНИЕ № 184 ОС_444/12.05.2020 г.
1. Приема Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Балка-

нинвест“ ЕООД, ЕИК 833066624, със седалище и адрес на 
управление: гр. Казанлък, пл. “Славянска“ № 10.

2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на 
„Балканинвест“ ЕООД – Петко Константинов Карагитлиев.

РЕШЕНИЕ № 185 ОС_440/11.05.2020 г.
І. Да се проведе конкурс за избор на регистриран одитор 

за заверка на:
Годишния финансов отчет за 2020 г. на „Многопрофил-

на болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” 
ЕООД, гр. Казанлък;

Регистрираните одитори прилагат оферта за посоченото 
по-горе дружество.

 II. Критерии за подбор:
1. Регистрация като дипломиран одитор по Закон за неза-

висимия финансов одит за съответната година.
2. Минимум пет години стаж като регистриран дипломи-

ран одитор.
3. Цена на офертата.
 III. Критерий за оценка на офертите е предложена „най-

ниска цена“.
 IV. За провеждане на конкурса по т. I, Общински съвет – 

Казанлък назначава комисия в състав:
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет „ФИС“
Членове: Здравко Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП
Даниела Колева – н-к отдел „ИУС“
Зорница Антонова – н-к отдел „Социални дейности“
Иван Гитев – общински съветник
При отсъствие на председателя на комисията, същият да 

бъде заместен от Даниела Колева – н-к отдел „ИУС“.
При отсъствие на юриста, същият да бъде заменен от Ко-

льо Байков – гл. юрисконсулт.
При отсъствие на друг член от комисията, същият да бъде 

заменен от Снежана Станчева - ст. експерт „ОСДНР“.
V. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 15.06.2020 

г. /понеделник/ от 14:30 часа в Ритуалната зала в сградата 
на общинска администрация на бул. „Розова долина“ № 
6, гр. Казанлък. При липса на кандидати или отпадане на 
участници, поради несъответствие по т. ІІ и т. ІІІ от насто-
ящото решение, втората дата за провеждане на конкурса е 
01.07.2020 г. при същите условия.

 VI. Необходими документи за участие:
1. Заявление за участие – свободен текст;
2. Документ удостоверяващ регистрацията като дипломи-

ран одитор по ЗНФО;
3. Документ удостоверяващ пет години стаж като регис-

триран одитор по ЗНФО;
4. Оферта за заверка на Годишния финансов отчет за 2020 

г. на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р 
Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, 
надписан с името на кандидата и наименованието на 
конкурса.

 VII. Адрес, срок и ред за подаване на предложения за 
участие: необходимите документи за участие се подават в 
Центъра за информация и услуги на граждани при Община 
Казанлък, бул. „Розова Долина“ № 6, гише № 2 – „Деловод-
ство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рам-
ките на работното време, като крайният срок за подаване е 
16:30 часа на последния работен ден, предхождащ деня на 
конкурса.

 VIIІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да из-
върши всички необходими действия по организацията и 
провеждането на конкурса при спазване на поставените 
изисквания. 

 ІX. Възлага на управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамбол-
ски” ЕООД, гр. Казанлък да сключи договор с класирания 
на първо място одитор, въз основа на проведения конкурс, 
като в него се включи и следното задължение на одитора: 
„Предоставяне на одитираното дружество своевремен-
на информация и консултация по настъпилите промени в 
действащото законодателство“.

Настоящото решение подлежи на публикуване в един мес-
тен вестник.



Брой 168 Петък, 19 юни 2020 г.

Минавайки през казанлъш-
кото и карловското поле, тур-
чина Евлие Челеби видял, че 
в тези две околии  вирее от-
лично дивата роза (шипката) 
и си казал: "Ето  много подхо-
дящо място за посев на роза".  
По негово нареждане и нас-
тояване маслодайната роза 
била пренесена от Персия и 
посадена тези две околии.

 Първоначално се дести-
лира розовият й цвят  само 
за производството на розова 
вода за нуждите на Османска-
та империя. Към 1880 година 
производството на българско-
то розово масло е добило Све-
товна известност. След 1900-
та година производството на 
рози у нас започнало усилено 
да се увеличава. До 1928 го-
дина в селото са дестилира 
ли розовото си цвете с малки 
розови казанчета, поставени 
в гюлапаните.  При чешмата 
на Бею Меразчиев  били осем 
казанчета, а на Пенчо Чокчев 
6  казанчета. На Байкооловата   
воденица имало 50 казанчета, 
в Канлиската река Митоолу -  
25 казанчета, при Батаклъка 
на Слав Пехливанов -  12 ка-
занчета, на Христо Ишикли-
ев - 2, на Георги Мечков - 6,  
сменени два големи казана. 
Нашите  производители до 
1928 година, които са имали 
гюлапани  са произвеждали 
розово масло и са го  прода-
вали  на розотърговците. А 
тези, които са нямали са про-
давали розовия цвят на чор-
баджиите в селото. " Нашите 
стопани, които са получавали 
повече пари от розовия цвят 
и розовото масло са полагали 
повече грижи при обработка-
та на розовите си градини. Че 
е било голямо богатство това 
производство в тези две око-
лии, нашият писател и поет 
Иван Вазов потвърждава в 
своите стихове: " От  Твърди-
ца до Златица, всяка стъпка е 
жълтица".  Пръв закупувач  на 
розовото масло в селото е бил 
Христо Христов от Казанлък 
с агент Георги Мечков.  След 
него са купували братя Папа-
зови с агент Слав Пехливанов.  
През 1923 година под ръко-
водството на учителя Дончо 
Меразчиев  28 розопроизво-
дители и помощта на Пеню 
Попантонов и Пеню Буюкли-
ев  са изварява ли розовият си 
цвят  на кооперативни начала 
с малки розови казанчета  на 
Митооловата  розоварна в 
Канлиската река.  Розоваре-
нето се провежда под контро-
ла на чиновника на БЗ Банка 
- Колю  Черногорски.  Розово-
то масло е 4, 5 кг,  продадено 
на Папазови  по 100 000 лв. 
килограм.  Отчетен е розов 
цвят по 28 лв кг. През 1924 
година е основана всестранна 
кооперация от розопроизво-
дителите взели участие в коо-
перативното розоварене през 
1923 година. 

Така на 24.03.1924 годи-
на  в училищния салон под 
ръководството на банковия 
чиновник Коста Крачанов  

Нова книга! Коя е тя и 
Защо точно това е трудът, 
върху който съсредоточихте 
вниманието си?

Тя не е просто нова книга, 
това е първата ми моногра-
фия, така че случаят е важен 
за мен  в професионалното 
ми израстване и труд като 
изследовател. Книгата е пос-
ветена на живота на родения 
в Казанлък ген. Иван Вълков. 
Той е популярен в българска-
та история с това, че е един 
от организаторите на Деве-
тоюнския преврат през 1923 
год., лидер на Военния съюз, 
военен министър, дипломат, 
човек, който е тясно свързан 
с противоборствата, които 
настъпва в българското об-
щество след неуспешния за 
България край на Първата 
световна война, и особено по 
време на гражданската вой-
на в страната в периода 1923 
– 1925 год. И на вниманието 
на публиката на практика 
представям своя дисертацио-
нен труд, който защитих през 
2016 год. във Великотърнов-
ския университет“Св.Св. Ки-
рил и Методий“. Разбира се,  
в момента изданието е малко 
променено като структура, 
добавени са: показалци на 
географски наличните име-
на, списък на използваните 
съкращения, списък на из-
ползваната литература.  На-
дявам се, че ще представлява 
интерес. И е първото пълно 
изследване за обществена-
та, политическата, военната 
и конспиративната дейност 
на този популярен български 
офицер.

И сега накъде? Къде ще 
бъде представена книгата? 
Какво й предстои на тази 
книга?

В момента предстои орга-
низиране на разпростране-
нието на книгата чрез кни-
жарската мрежа в страната, 
предстои премиера в София. 
Естествено, няма как да няма 
представяне и в родния град 
на ген. Иван Вълков, който е 

Калейдоскоп

По инициатива на сер-
жантите, личния състав 
на военно формирование 
54880 от гарнизон Казан-
лък на 61-ва Стрямска ме-
ханизирана бригада реши 
със собствени средства да 
окажат материална по-
мощ на социално слаби 
членове от Общинската 
организация на СОСЗР в 
столицата на Розовата до-
лина - Казанлък.

Начинанието беше привет-
ствано от командира на фор-
мированието подполк. Росен 

РОЗОПРОИЗВОДСТВОТО
В ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

Земя древна и свещена, тракийска и черковска.
Земя на розовото масло, слави ни по света. 
Тук с войска на коне, минал Александър Македонски. 
Българийо, мили роден край -  благословен Рай!

е основана кооперация " 
Гюрля"  по съществуващия 
устав. През 1927 година е 
закупено място в центъра 
на селото за направа на коо-
перативен дом и розоварна. 
До 1928 година кооперация-
та си е  набавяла необходи-
мия инвентар, една плодо-
сушилна  система "Хавелка"  
с двор и къща за живеене с 
две стаи и магазин. Постро-
ена е розоварната с инста-
лирани  в нея шест големи  
казана и помпа на мотор и 
кладенец. Кооперацията е 
дестилирана розовия цвят и 
е продавала розовото масло 
на добри цени, като е за-
доволявала интересите на 
розопроизводителите си. 
В 1931 година при розова-
рната от местните произво-
дители са постъпили през 
сезона 423 000 кг.  розов 
цвят,  голяма част, от който 
е изпращан за преработка 
в Павел баня. През тези го-
дини розопроизводството е 
монопол на БЗ Банка  и тя 
разпродава розовото масло 
на външния пазар. Почти 
всяко семейство е имало 
розови градини отглеждани 
с  големи грижи,  защото пе-
чалбата е била много добра. 
Започва се строителството 
на двуетажни къщи с дър-
вени стълби, голям салон 
на втория етаж ограден с 
парапет, камини, полици, 
иконостас и други. Стипен-
диант на кооперацията е 
учителя Илия Мечков, за-
вършил инженерство в Бел-
гия, поканен за министър 
на транспорта. За съжале-
ние след изнасяне на речта 
си в парламента, сядайки 
издъхва на 50 години. Пред-
седатели на кооперацията 
са били Пеню Попантонов, 
Кралю Боев, Христо Кара-
джов,  Антон Попов. Касиер 
-  деловодител е бил Дончо 
Меразчиев.  В контролния 
съвет е учителят Никола Ма-
танов. През 1945 година аг-
родеятелката Березина  иска 
да купи от Българския розов 
храст  и да го пренесе за за-
саждане в Кавказ. От София 
я изпращат при началника 
на опитното поле Костадин 
Георгиев  и идва при нашата 
кооперация, за да изберат 
розови храсти. Харесват ро-
зовата градина от 5 декара в 
местността " Дорбалъка" на 
Станю Рачев.  Извадили 11 
000 броя розови храсти  и ги 
приготвили за експорт. Пи-
сали в спестовната книжка 
на дядо Станю  определе-
ната сума. Взема си Бере-
зина  с него целувайки го, а 
той заплаква. Пита го защо 
плаче,  а той й  отговорил: " 
Плача,  защото аз никога не 
съм виждал толкова много 
пари".  През 1958 година е 
създадено ТКЗС.  Засаждат 
се също много розови, ла-
вандулови, ментени  гра-
дини. И трите кооперации 
в селото отглеждат розови 
насаждения.

Мария Чернева

от вестник БАРОМЕТЪР - 21 юни 2013г, бр.23

от стр. 1

ДОКТОРЪТ НАПИСА
КНИГА ЗА ГЕНЕРАЛА

и мой роден град Казанлък. 
Вече имам покани за Троян, 
за Стара Загора, за Тутракан, 
за Чирпан. Така, че се надя-
вам през следващите месеци 
да посетя възможно най-мно-
го места и със публиката в 
съответните населени места 
и да дебатираме и да комен-
тираме  тези важни събития, 
свързани със съвременната 
българска история, каквито 
несъмнено са: Деветоюнския 
преврат през 1923 год. и не-
говите последици, опитите 
на Комунистическата партия  
през 20-те години на мина-
лия век да заграби властта 
в държавата, случилото се в 
страната след 9 септември 
1944 год. И всички онези 
теми, които по един или друг 
начин са разказани, предста-
вяйки живота на ген. Иван 
Вълков.

Какво е отношението на 
хората в родния град на ген. 
Иван Вълков към него, към 
неговата дейност? Какви са 
Вашите наблюдения?

Трябва да кажем, че 
ген. Иван Вълков е една от 
най-сатанизираните фигу-
ри в съвременната българ-
ска  история. Това се дължи 
най-вече на неговите реши-
телни действия при преси-
чането на подстрекаваните 
от Коминтерна опити на БКП 
да овладее властта в държа-
вата през втората половина 
на 20-те години на миналия 
век. По тази причина след  9 
септември 1944 год., поради 
факта, че той е „най-едрата 
риба“ от управлението на Де-
мократическия сговор, която 
попада в ръцете на българ-
ските комунисти, срещу него 
е организиран един скалъпен 
съдебен процес през 1954 
год., който по изключително 
изкривен и манипулативен 
начин представя историче-
ската действителност и хода 
на тази гражданска война, 
която бушува с всички сили 
в страната. В резултат на тази 
осъдителна присъда този 
човек е превърнат, едва ли 
не, в Злото в съвременната 

българска  история, вменени 
са му всички отговорности, 
като се започне от самата ор-
ганизация на  Деветоюнския 
преврат през 1923 год., убий-
ството на министър-предсе-
дателя Александър Стамбо-
лийски, репресиите, които 
се извършват от българските 
власти след злополучния 
атентат в църквата „Света 
Неделя“ на 16 април 1925 
год., организиран от БКП, и 
поради тази причина той е 
еднозначно оценен от марк-
систката историография. 
Впоследствие са се осланяли 
на една книга, която се нари-
ча „ По дирята на безследно 
изчезналите“  и на еднои-
менния  филм, които така 
затвърждава впечатленията 
на публиката, че това е на-
истина един садист, който по 
никакъв начин не е ценял чо-
вешкия живот. Това, разбира 
се, не отговаря на истината. 
А, опитите на БКП да сата-
низира своя противник, се 
дължат на една проста при-
чина.Чрез тях тя се опитва 
да прикрие неудобните за са-
мата партия, факти и дейст-
вия, белязали нейния доста 
противоречив път към завзе-
мането  на властта, и свърза-
ното с това насилие, заляло 
България в определени пе-
риоди след края на Първата 
световна война. Сатанизи-
рането на ген.Вълков е тряб-
вало да прикрие още нещо, а 
именно че след 9 септември 
1944 год. БКП на практика  
завзема властта и управлява 
чрез хора, които тя нарича 
свои противници години 
наред, определя ги като фа-
шисти. Такива несъмнено са 
други дейци на Военния съюз 
като: Кимон Георгиев, пър-
вият министър-председател 
на правителството на Оте-
чествения фронт, военният  

министър Дамян Велчев в 
правителството на Отечес-
твения фронт и т.н. И трябва 
да признаем, че в доста го-
ляма степен, като че ли, ко-
мунистическата пропаганда 
успява да направи това. Кни-
гата, обаче, бързам да кажа, 
няма за цел да реабилитира, 
или да оправдава ген. Иван 
Вълков.  Напротив, в тази 
книга моята лична профе-
сионална амбиция е била, на 
база фактите и документите, 
до които съм се добрал, и 
които съм анализирал и ин-
терпретирал по определен 
начин, да изведа дадени из-
води. И мисля, че максимал-
но обективно съм се постарал 
да представя личността на 
генерала и се надявам тя да 
предизвика дебат за всички 
тези въпроси, които са за-
сегнати вътре в нея. Защото 
само чрез един диалог би-
хме могли да достигнем до 
истината и да се поучим от 
грешките на своите предци. 
Да  продължаваме успешно 
да развиваме живота си и 
занапред, защото е очевид-
но, че когато в България има 
вътрешно противопоставяне, 
когато има разделение по 
една или друга ос, българ-
ското общество винаги е гу-
било. И като цяло България е 
губила енергия и сили, които 
би могла да вложи в дадена 
друга посока за постигане на 
някакви резултати. Така че, 
много се надявам, тази книга 
да бъде прочетена   без емо-
циите от преди 1989 година, 
и по време на срещите, които 
ще имам със своите читате-
лите да коментираме всички 
тези теми. Но за да бъдем 
максимално обективни до-
край, да достигнем до исти-
ната, всъщност е необходимо 
следващите години да се по-
явят и други изследвания, за 
други личности, равностойни 
като ранг и популярност като 
ген. Иван Вълков. От една 
страна това са Георги Дими-
тров, Васил Коларов, видни 
дейци и представители на 
БЗНС и на БКП, изследвания 
за Кимон Георгиев, за Дамян 
Велчев, и въобще за Военния 
съюз, явлението Военен съюз 
в българската политика. Така 
че, аз се надявам, че моето 
изследване е една добра от-
правна точка, и нека просто 
четем, мислим с главите си, и 
заедно коментирайки да дос-
тигаме до изводи, които биха 
ни били полезни в днешния 
ни не по-малко объркан и 
труден живот!

Д-р Чавдар Ангелов представя изследването 
си за ген. Иван Вълков - "Тайният". 

от стр. 12

д-р Чавдар АНГЕЛОВ

ПРИМЕР ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ И СОЛИДАРНОСТ

Канатлиев, който заедно с гла-
вен сержант Георги Янчев съз-
дадоха организация за про-
веждането на тази благородна 
и добродетелна дейност. 

В мероприятието се включи 
и заместник-председателя на 
Общинския съвет на СОСЗР 
о.з. полк. Михаил Лалев за 
уточняване на детайлите по 
оказваната помощ.

След приключването на ор-
ганизаторската работа в клу-
ба на СОСЗР при спазване на 
мерките за безопасност зара-
ди пандемията от „Ковид“ 19 
на мило тържество подполк. 

Росен Канатлиев връчи ком-
плектуваните 22 пакета за со-
циално слаби войни от запаса 
и резерва, в това число и на 
двама военноинвалиди.

От името на съюза Пред-
седателят на Общинската 
организация на СОСЗР о.з. 
майор Евгени Пейчев благо-
дари на подполк Росен Ка-
натлиев и гл. сержант Георги 
Янев за високохуманната 
проява  на личния състав на 
формированието.

В съзнанието ми изникна 
едно малко стихотворение 
написано в далечната 1982 
година на оперативно-стра-
тегическото учение „ЩИТ-82“. 
Цитирам:

Военните са странни хора.
По карта търсят своя дом.
Пристигнат. Седнат за отмора, 
но идва заповед „Кръгом“.

Къде отиват? Кой ги знае.
Не казват никому, мълчат.
За тях България е стая, уютен 
дом  и бащин кът.

Може и да греша, но мисля, 
че военния е военен за цял жи-
вот. Дори и да напусне армия-
та сърцето му тупти с пулса на 
войската. В многогодишната 

служба на родината той е фор-
мирал високи морални, воин-
ски и родолюбиви доброде-
тели, неприсъщи на всички 
хора.

Не случайно се шегуваме, 
че „както няма бивши негри, 
така няма и бивши военни“.

Това е така, защото военния 
е отдаден на Родината завина-
ги. Той е готов да й служи през 
целия си съзнателен живот, 
без оглед на възрастта си.

Суровото воинско ежедне-
вие и колективното преодо-
ляване на трудностите фор-
мират във военнослужещите 
несравними морално-бойни 
качества и готовност винаги 
да защитава своята Родина.

По този повод ще цитирам 
легендарния маршал Симеон 
Будьони, който казва:

„Аз съм на 70 години. Участ-
вал съм в три войни. Четири 
пъти сам раняван. Преживял 
съм всякакви трудности и ли-
шения, но ако трябва да из-
бирам професия отново бих 
избрал военната“.

Сърдечно Ви благодарим 
войни от военно формирова-
ние 54880 – Казанлък.

О.з. подполк.
Георги Лютаков
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30 години Демокрация

Дончо Папазов: В първата изборна  кампа-
ния участваха много свестни хора от СДС, които 
много сърцато се бориха. Духът на казанлъчани е 
несломим и неслучайно от него са излезли много 
видни българи

Господин Папазов, какво се случи в тези 30 
години демократичнипромени? Каква е Вашата 
оценка на демокрацията в България?

България се промени невероятно, няма нищо 
общо с това, което беше преди събитията, и се 
промени за хубаво. Много трудно се прави демо-
крация, след като 45 години си бил в комунисти-
ческа власт. Всички страни, които имат улегнала 
демокрация, имат повече от един век история. 
Но все пак, ние напредваме, въпреки че всеки 
мечтае и иска все повече и повече. Но, ако се 
замисклите, дори и след един век ще има борба 
за повече права човек и за повече опазване на 
природата.

Ако трябва да се върнете към началото, какво 
имаше там, каква беше атмосферата, емоциите?

Емоцията беше в едни промени, смяната на 
едни строй с друг, което  може да се каже, че е 
революция. Но без емоция не става. Нямаше кой 
да бъде от всичките нас в начолото, които бяхме 
от 89 година още. Нямаше хора с политически 
опит, защото нямаше откъде да го има. В замяна 
на това имаше много хора репресирани, които са 
били по лагерите. Но емоцията помогна. Ако го 
нямаше това желание за промяна и тази стръв, 
нямаше да стане толкова скоро.

Какви хора бяхте първите демократи?
Много комбинирано беше всичко. Имаше хора 

с много  романтика в себе си – гледаха по едзин 
начин. Имаше и много духовни хора, имаше и 
такива, които бяха потърпевши от предишния 
строй, особено земеделци – демократи. Имаше 
млади хора от новото поколение, които бяха 
деца на репресирани, включително имаше и не 
малко ченгета набутани в цялата работа.

Какво искахте тогава от времето, от полити-
ката, от живота?

Първо, аскахме промяна и второ, демокра-
ция. Това, което се говори, че ние не сме били 
наясно, какво е това демокрация, не е истина. 
Още в първата публикувана Програма на СДС 
ще видите, че бяхме съвсем наясно. Дори аз бях 
един от двамата и редактори и част от програма-
та съм я писал. Но нямахме политически опит, 
което се отрази и на доста от решенията. Има 
много грешки. Една от грешките, според мен, 
е прибързаното връщане на земята, без  да има 
окрупняване. Друга грешка е ликвидацията на 
стнациите с машини, нещо, което в Чехия не го 
направиха. Недобре беше направена и привати-
зацията. Една част от грешките бяха започнати 
още от правителството на БСП, което беше преди 
това на СДС на Филип Димитров. Но се допусна-
ха грешки и при правителството на Иван Костов, 
за което ние и досега си плащаме.

От това, което бяха Вашите идеали, това което 
искахте от демокрацията, има ли го, постигна-
хте ли го или…?

Да, в известен смисъл е факт. Аз съм оптимист 
и се надявам да се появяват все повече добри 
факти от демократичното общество, от това, 
което искаме. Най – вече –една по-добра и спра-
ведлива държава и до голяма степен огранича-
ване на възможностите на олигарсите, но затова 
е много важна и свободата на медиите. Защото 
във всяко демократично, съвременно общество, 
те са коректива.

Как изглеждаше Кзанлък по това време?
По това време аз бях председател на Централ-

ния избирателен щаб на СДС и съм добре запоз-
нат с всички прогнози. Казанлък беше мястото, 
където комунистите тогава, бяха най-силни. И 
ние не очаквахме добри резултати. Но в Казан-
лък стана една много интересна, много силна и 
добра кампания, в която участваха представите-
ли на най-различни партии, включително и на 
земеделците. Обикаляхме по всички села около 
Казанлък, имахме много премеждия. Правихме 
митинги в Казанлък и дълго време прогнозите, 
които имаше бяха, че СДС е силно и ще има из-
брани депутати. Следтова обаче, нещата рязко се 
промениха и някои обясняват това с фалшифи-
циране на резултатите. На много места, в цяла 
България,  имаше фалшификации. В тази кампа-
ния участваха много свестни хора от СДС, които 
обикаляха и много сърцато се бориха. Духът на 
казанлъчани е несломим и неслучайно от него са 
излезли много видни българи.

Вие бяхте и кандидат за народен представи-
тел във Великото народно събрание ?

То написа нова Конституция. Много от депу-
татите не бяха съгласни с Конституцията. Пове-
чето от истинските седесари не бяха и това беше 
протеста на 39-те. Аз не бях депутат във Вели-
кото народно събрание, но двама души – Блага 
Димитрова и аз се включихме в протеста и бя-
хме приети. Наравно с всички седяхме в лагера, 
гладувахме и т.н.  Но така или иначе, тази нова 
Конституция е къде – къде по-добра от тази през 
социалистическо време. 

Преди 30 години, каква беше еуфорията, 
какви бяха идеалите, които стояха на дневен 
ред пред демократите в Казанлък ?  И не само в 
Казанлък, в България?

Това може би е точнатата думичка – еуфория. 
Преди 30 години, трябва да се върнем доста на-
зад във времето и в спомените си, защото това 
е и много и малко време. Наскоро коментирах-
ме с приятели, че участниците в тези събития, 
нямахме, то и българинът дори може би така 
като характер, като народопсихология, нямахме 
много чувство за историзъм. Не си давахме мно-
го сметка какво правим. Разбира се само този, 
който не е живял по време на комунизма, няма 
представа и може би трябва по-дълго обяснение, 
в какво време и в каква ситуация сме живели - 
времето на еднопартийната система, времето 
когато не можеш да пътуваш свободно, не мо-
жеш да живееш където си поискаш, не можеш да 
мислиш различно от партията, да не говорим за 
това да си позволиш да го кажеш. Най-смелите 
и най-безразсъдните, заплатиха за свободата да 
говорят това, което мислят с главите си и с уни-
щожените съдби - не само собствените си, но и 
на своите близки и семейства. Има някои неща и 
идеи, които са лично според мен някак си  извън 
човека. Те не зависят от съдбата или от дейст-
вията на  конкретни или определени хора. Има 
идеи, които са някак си неизбежни.  Според мен 
това е едно такова време през 1989-та  година.  
Аз  посветих повече от три години от живота си 
да имам гражданска позиция. 

В Казанлък нещата  станаха на едно по махлен-
ско ниво. В такъв смисъл, че след 10-ти ноември, 
когато  Конфедерацията на труда – „Подкрепа“ 
беше основана в началото на месец февруари  
89-та  година,  тогава още никой не предполага-
ше,  не допускаше, че датата 10-ти  ноември ще 
има такова историческо значение  и промените 
ще бъдат така бързи.  След тази дата,  някак си се 
отприщи народното недоволство.  Лично моето 
участие в тези събития,  колкото бурни  и дина-
мични да бяха,  е просто една проява на моята 
лична, гражданска позиция, а именно желание-
то ми да изкрещя и да кажа,  да изразя собстве-
ното си мнение,  че не съм съгласен с начина, по 
който  живяхме в този момент. Както казах за 
Казанлък, по това време се структурираше  опо-
зиция, а опозиция значи противно мнение, ня-
какво несъгласие, значи  ясно и категорично да 
заявиш, аз съм против или вашето управление 
и съм  за нещо по-добро, по-различно.  Съюзът 
на Демократичните Сили  доколкото си спом-
ням,  на 7 декември се основа като организация 
в София. Това беше всъщност една коалиция на 
новообразувани или възстановени стари партии 
в страната. В Казанлък една група хора, като на-
пример, Симпатизанти на клубовете за гласност 
и демокрация, се обявиха за съюз на Демокра-
тичните Сили. Той не беше структуриран както 
трябва. Първият председател на този съюз на 
Демократичните Сили беше Ненко Георгиев 
лека му пръст. Той беше един човек с много до-
бър човек с благ характер, една мека и бих казал 
удобна опозиция. Примери мога да посоча мно-
го, но в страната нямаше такива ярки, изявени, 
характерни личности  като Вацлав Хавел  в Че-
хословакия  или като Лех Валенса.  Ние нямах-
ме такива хора - ярки, изявени, толкова мощни 
и обаятелни като присъствие личности, които 
да са били такива, не от  времето след 10-ти но-
ември, а значително преди това и да заявят  ня-
каква позиция. По това време имахме поне два 
критични случая на национално ниво, особенно 
критични ситуаци.  Първия беше след първи-
те демократични избори 1991г., когато властта 
се търкаляше по жълтите павета и трябваше да 
има някой – като структура става въпрос, пар-
тия или сдружение да се наведе да я вземе – да 
има куража да го направи. При нас нямаше нещо 
такова. Сещам се, бях на един от  митинги се 
през 91-ва година в София, на който Съюзът на 
Демократичните Сили заявяваха, че да „Няма 
да отстъпим, няма да се предадем до дупка“  с 
едни лозунги и когато се  върнахме  в понедел-
ник от митинга  чувам по новините, че обявяват 
коалиционното правителство на Димитър Попов 
– е това вече не беше моята опозиция и аз бях 
до там. За политиката мога да кажа, че няма как, 
човек който живее в социум  не може да мине без 
нея. Политиката участва в човешките взаимоот-
ношения, които са структуриране в обществото. 
Но аз реших, че политиката ще  бъде част  от мен, 
а не аз част от нея и бях до там.

Съжалявате ли за нещо? Чувствате ли се 
излъган в нещо?

О не. По-скоро обратното.  Аз съм минал през 
много тежки ситуации.  За съжаление по това 
време, както казах,  да заявиш собственото си 
мнение това е като да израсте бурен над рай-
граса -  косачката първо него обира.  През целия 
си съзнателен живот съм се стремил да не се са-
мозалъгвам, да правя това, което е на сърцето 
ми, както го чувствам и разбирам. И не, не съ-
жалявам, нямам от какво да се срамувам през 
това време.  Между другото впечатлен съм от 
политическите си опоненти по това време, те 
и до момента не са престанали да ме уважават 
и да се поздравяваме, за разлика например от 
съмишлениците ми тук. Като казах, за меката, 

Бончо Сарафов: Преди 30 години ние тръгнах-
ме към нещо, което беше непознато

Господин Сарафов, какви бяха идеите за 
демокрация в Казанлък преди 30 години?

Имаше желание за смяна на системата. Жела-
ние да се ориентираме към по-демократичния 
свят, към пазарна икономика, социално равен-
ство. Движещо беше желанието за промяна.

Какви са грешките на прехода, според  Вас,и  
какво от някогашните въжделения виждате сега, 
днес претворени?

Не може да няма грешки. Ние тръгнахме към 
нещо, което беше непознато. Но основно това, 
което искахме, беше постигнато: преминах-
ме към ново демократично общество, свобода 
на словото, демокрация…Вече сме членове на 
НАТО и Европейския съюз, не сме се отдалечили 
от старите си приятелски отношения със страни-
те от Европа.

Вие бяхте първият кмет в Казанлък избран от 
дясна политическа сила, какви бяха трудности-
те, пред които се изправихте?

Бяхме в една законово недобре установена 
среда тогава. Започнаха промени в законодател-
ството, появиха се първите закони за общинска 
и държавна собственост, бе дадена възможност 
да се развива частната собстгвеност. Но наред 
с това дойде и жестока икономическа криза. 
Почти изведнъж изчезнаха старите пазари, 
особено за текстилните предприятия и военна-
та промишленост. Това доведе до много тежка 
криза както за предприятията, така и за хората, 
работещи в тях. Започнаха големи съкращения 
и хората се видяха в чудо, започнаха да търсят 
реализация в чужбина. Трудно беше, защото ня-
маше откъде да дойдат средства.

Как изглеждаше във Вашите очи победата на 
СДС в Казанлък в онези години?

Ние победихме с над 70 процента в тези из-
бори. Това беше една еуфория продиктувана от 
желанието за промяна. Казанлък е бил добре 
икономически винаги през годините, дори още 
преди 9 септември.

Бончо Сарафов е из-
бран от листата на 
СДС за кмет на Ка-
занлък в един от най 
тежките периоди на 
икономическа и фи-
нансова криза. Липса 
на средства за много 
дейности, нередовно 
иплащане на запла-
ти, помощи и обезще-
тения бележат ман-
дата му 22 ян. 1991 

Николай Александров 
е председател на СДС 
– Казанлък в продълже-
ние на близо 18 години. 
Общински съветник в 
четири мандата - от 
1998 г. до 2011 г. Той е 
сред учредителите на 
СДС в Казанлък. През 
2017 е избран за облас-
тен председател на 
СДС в област Стара 
Загора.

Художникът Христо 
Генев е един от основа-
телите на профсъюз 
„Подкрепа”, който е 
учреден на 8 февруари 
1989 година като Не-
зависимо сдружение на 
научно-техническата, 
хуманитарната и ху-
дожествено-творче-
ската интелигенция 
в България, а в Ка-
занлък независимото 

Дончо Папазов е на-
следник на известния 
род розопроизводите-
ли Папазови. В далеч-
ната 1988 година  оби-
коли света с дървената 
яхта „Тивия“. Тежко 
изпитание през което, 
са преминали малцина 
в света. През 1990 е 
кандидат за депутат 
от Казанлък за VІІ Ве-
лико народно събрание. 

Господин Александров, връщайки се 30 години 
назад, какви бяха настроенията сред първите 
демократи, какво всъщност, се случваше, и в 
Казанлък?

Преди 30 години, в контекста на времето, което 
мина, на 10 ноември бе извършен вътрешно-пар-
тиен преврат в България, като след свалянето на 
Тодор Живков последва назначаването на други 
хора от партията, от БКП. Само че по това време 
„духът от бутилката“ беше освободен и хората се 
почувстваха свободни, започна да се говори от-
крито. Знаете, че преди 10 наември, ако се говори 
против режима и БКП, против ръководителите на 
партията, се влизаше в затвора, в лагерите, има-
ше репресии…

Започнаха първите свободни, демократични 
митинги, които също бяха забранени преди 10 
ноември. Първия голям митинг в Казанлък беше 
на стадиона. Потова време аз не бях член на СДС, 
а на Конфедерация „Демократичните проме-
ни“. Това са неформални сдружения, които бяха 
поканени от Желю Желев да се влеят в Съюз на 
демократичните сили. Първото събрание беше в 
една сграда, която се намира под училище „Ек-
зарх Антим Първи“, тогава „Тодор Юлиев“. Там 
се събирахме и там гласувахме влизането в СДС. 
След официалното влизане в СДС, се наложи 
всичките членове на тези неформални органи-
зации – имаше пет съпредседателя: Ненко Геор-
гиев, Христо Генев, Христо Генчев, Табанджов, 
Любен Григоров. Тогава се наложи да се влезе в 
старите партии, каквито бяха Демократическа 
партия, Българска социалдемократическа партия 
на Петър Дертлиев, имаше и клубове за гласност и 
демокрация, имаше Движение „Гражданска ини-
циатива“, близо 14-15 партии и движения бяха в 
СДС. Тогава всеки си избра партия, която смята, 
че отговаря на неговите виждания, записахме се 
в тях. Имаше много представители на „Подкре-
па“, която беше един от гръбнаците на СДС. Най 
–голямата партия в България в СДС и в Казанлък 
беше Българска социалдемократическа партия на 
д-р Петър Дертлиев.

СДС в Казанлък се помещаваше на „Скобелев“ 4 
ония години. Започнаха промените, първите де-
мократични избори, голяма еуфория.

Спомням си, че за първите избори за Вели-
ко Народно събрание, тъй като се провеждаха в 
дните на Празника на розата, се взе решение от 
местните партии да не се политизира Празникът 
– да няма митинги и демонстрации, политически 
прояви. БКП за пореден път не спази уговорката 
и организира за кандидат-депутата за Велико На-
родно събрание -  Иван Дочев митинг, който беше 
на Културния дом. Тогава ние направихме кон-
трапротест, имаше много знамена. Те бяха най-
лонови, на тях пишеше „СДС“ с лъвчето и с цвето-
вете. Бяха стотици знамена, с тях тръгна шествие 
от СДС, отидохме на митинга, на който имаше ви-
кания, освирквания. В ония години имаше много 
емоция, сега такова нещо няма. Освен емоция, 
имаше много вяра. Много хора вярваха, че ще за-
живеят по-добре, че едва ли не като с магическа 
пръчка ще се промени животът като на Запад, че 
всичко ще тръгне добре за народа. Впоследствие 
се оказаха реалностите малко по-различни, дири-
гентите на прехода се оказаха кукловоди в сянка, 
но това го разбраха по- ткъсно.

Къде отиде тази вяра на хората през годините?
Хората се умориха. Истината е тази – те не 

очакваха толкова дълъг преход. Аз също смятах, 
че до четири-пет години България ще тръгне по 
пътя на западните държави – с институциите, със 
свободата, с просперитета, с високия стандарт…
Вярвал съм го. Но, уви! Тръгнаха други процеси. И 
моето скромно мнение е, че първите демократич-
ни избори за Велико Народно събрание бяха фал-
шифицирани. Тогава беше все още много силна 
БКП и те нямаше как да допуснат да има демокра-
тични избори, които да не бъдат фалшифицира-
ни. Категорично фалшифицирани, защото имаше 
такава голяма еуфория, имаше гражданска енер-
гия, всички бяха СДС, с изключение на партийни-
те функционери, техните семейства и близки.

Тридесет години по-късно, къде е СДС? Къде 
са онези първи хора, които жадуваха и доведоха 
промените?

Преди 30 години аз съм бил на близо 27 години. 
Засега от старите хора, които бяхме в учредява-
нето на СДС, останах аз, остана Дешка Минчева, 
четири-пет човека. А има други, които са все още 
живи, но не са в СДС, като Дончо Дончев, бивш 
председател, като Кольо Колев  от „ Екогласност“ 
. За първия митинг няма да забравя, на стадиона 
беше много студено. Беше пълно с ченгета, с тай-
на полиция, и хората излязоха и говориха свобод-
но. Имаше много, много емоция тогава. Впослед-
ствие се оказа, че доста хора от СДС са с досиета, 
пратени да държат под контрол новоизлюпената 
опозиция. И нищо изненадващо не се случи. Сме-
ни се собствеността. Голяма част я купиха хора от 
бившата номенклатура на БКП, от агентурата на 
Държавна сигурност. Това е истината. И днес като 
се огледаме, бивши директори на предприятиия-
та от червено време сега са новите собственици 
на предприятията. За наша радост, поне работят, 
в Казанлък, в голяма степен.

През същата година е член на Националния коор-
динационен съвет на Съюза на демократичните 
сили. През лятото на 1991 е приет в палатко-
вия лагер на протестиращите депутати, за да 
участва в гладната стачка, присъединявайки се 
към Протеста на 39-имата срещу приемането 
на Конституцията. Депутат е в 36-ото народно 
събрание (1991 – 1994). Членува в Демократиче-
ската партия и участва в нейното ръководство.

сдружение „Подкрепа” е основано на 5 декември 
1989 година. Председател на Учредителното съ-
брание е Христо Генев, а учредителите са общо 16 
души. Първият митинг, организиран от "Подкре-
па" в града, е само 6 дни след създаването на ор-
ганизацията тук - на 11 декември пред градския 
стадион. Той събира хиляди казанлъчани, дошли с 
надежда за промяната.

гъвкавата и беззъба опозиция, някой да не си 
помисли, че съм за насилието или проливането 
на кръв. Нищо подобно. Аз не понасям насилие-
то във всичките му проявления, не става въпрос 
за това. Мисля, че със законови мерки можеше 
съвсем по -различен начин да протекат нещата, 
защото например за тези, които познават со-
циалната система беше ясно, че партията беше 
на държавата. И какво се получи?  Ако искахме 
да отнемем силата на тази партия, трябваше да 
я разтурим.  Трябваше всичкия капитал, който 
всъщност бяха хората и парите, а парите бяха 
държавни, трябваше да  бъдат национализирани 
и който иска да си прави социалистически пар-
тии и движения и да си започва на чисто и от ну-
лата както всички останали. А то се получи така, 
че те предадоха политическата власт, но цялата 
икономическа мощ беше в техните ръце, както 
е и до момента. Аз лично познавам хора, кои-
то знаят как съвременните социалисти, за една 
нощ, от Българска комунистическа партия се 
превърнаха в Българска социалистическа партия 
- от комунисти станаха социалисти. Да не гово-
рим, че в момента те са едни от хората, най-вър-
лите противници на частната система и свобод-
ното пазарно стопанство, едни от най-големите 
бизнесмени, индустриалци, собственици.

Не се чувствам излъган, защото аз по-скоро 
съм подвел много хора, десетки хиляди хора са 
вървели след нас.  На моменти се чувствам не-
удобно от това, че в някаква степен ние, вие ги 
подведохте тези хора, защото в края на краи-
щата цялата борба, всичко това, което се случи 
,което искахме да се случи и се случи или не, в 
определена степен беше с крайна цел. А именно 
- ние всички да живеем по-добре, а не по-зле от-
преди. В този ред на мисли има моменти, в кои-
то ми се иска така съвсем откровено, човешки да 
им кажа:  За Бога братя, прощавайте, че ви под-
ведох. Но от друга страна иначе, благодарение 
на дистанцията на времето и на годините, сега 
гледам със значително по-хладна кръв на тези 
неща.  В един момент, благодарение на натрупа-
ния ми опит, ми стана ясно, че това което нари-
чаме „оправяне“, „да се оправи“, няма да дойде в 
никакъв случай отвън, няма да дойде от отгоре 
от някакво правителство или някаква партия 
и ще продължи безкрайно мъчително и  дълго.  
Промяната зависи първо от всеки един човек. От 
всеки един от нас като личности, като ценност-
на система.  Ако успеят всички в един момент, 
за една нощ да се променим,  в следващия мо-
мент ще сме се „оправили“. А сега вече идеите и 
ценностите се замениха от цените. Всичко сега 
може да си купи.  Аз съм втрещен от алчността 
на хората, не мога да приема изобщо, някак си 
и да разбера тази безгранична алчност и това да 
имаш такива материални неща.  В тази насока  
ме разочарова  една мисъл, че времето на бор-
бата на идеите е свършило, вече било времето на 
борбата на интересите. До тогава, до като всички 
ние, всеки един от нас, не приключи със тарикат-
лъка, някак си да минем тънко, с кражбата и пре-
мълчаване на истината, просто няма да ни има.

– 30 септ. 1995 г. Въпреки трудностите успява 
да извади Казанлък от водния режим. Решава 
и водоснабдяването на няколко села в Общи-
ната: Копринка, Средногорово, Горно Черко-
вище. През 1992 г. в рамките на общинската 
администрация е създаден за първи път отдел 
„Екология”. Създава се общинската фондация 
„Чудомир”.

С годините СДС отстъпи на други десни фор-
мации, какво се случва и в Казанлък?

Във всички страни от прехода десните партии 
и движения общо взето позагубиха, защото пре-
ходът беше съпроводен с тежка икономическа 
криза, с разпад на старите пазари, нямаше нито 
планова, нито пазарна икономика. Продукция-
та, която произвеждахме не беше конкурентнос-
пособна и това доведе до отстъпление.
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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: 

– 2-стаен, П, център, 62000 лв.
– 2-стаен, ново строителство, 
център, обзаведен, 87000 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 82000 Еврo,120000 
Евро
– етаж от къща, 85000 лв.
– 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
– 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 1400 кв.м., 30000 лв.

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

- Долно (Средно) Изворово 
– дворно място 1700 кв.м., 
26000 лв.
- Долно Сахране – УПИ на 
главен път, 1600 кв.м.,19000 
Евро
- Дунавци – вила сдвор 435 
кв.м., 26000 лв.
- Дунавци – тухлена къща, 
двор 1525 кв.м.,56000 лв. или 
замяна за апартамент
- Енина – къща ново строител-
ство, двор 1220 кв.м.
- Енина – земеделски земи, 
цени – в офиса на агенцията.
- Мъглиж – тухлена двуетажна 
къща, двор 700 кв.м., 55000 
лв.
- Средногорово – дворно мяс-
то 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.
- Шипка – УПИ 360 кв.м., 
15000 лв
- Шейново – нова тухлена 
къща, 43000 лв.
- Шейново – дворно място 
1245 кв.м., 15000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ в 
Казанлък:

- тристаен обзаведен апарта-
мент, 300 лв.
- етаж от къща, център,300 лв.
- офиси в центъра 100 лв., 120 
лв., 200 лв.
- производственои помещение 
30 кв.м., 150 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
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На 15 юни 2020 г. ни напусна Донка 
Пиндарева, съпруга на известния 

казанлъшки художник Теню Пиндарев.

Поклон пред Светлата й памет! 

Отиде си Донка Пиндарева
Казанлъчанка в сърцето си!
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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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Културно

"Яхната" отвори врати за посетители

Смяна на 

караула!

процеси в добиването на 
шарлан, суровината, от коя-
то той се получава, пещта, 
конската амуниция, предвид 
на това, че най-често конете 
са били животинската тяга, 
която задвижва камъните в 
самата яхна.

Онлайн лекция за ях-
наджийството бе изне-
сена от д-р Момчил Ма-
ринов, директор на ИМ 
„Искра“ Казанлък, част 
от Празниците на Розата 
2020.

„Яхната“ e нов обект на 
Исторически музей „Искра“. 

След като Театър „Любо-
мир Кабакчиев“ откри сезона 
с „Жабокът принц“ по Братя 
Грим, програмата през м.юни 
продължава с „Грозното пате“ 
– по Ханс Кристиан Андерсен.

На 19 юни /петък/ от 
21.00 часа в Алиолувата 

къща предстой
• ,,САМОДИВА” – по Ран 

Босилек
Разказ за сбъднатата… Ис-

тинската Любов!

Спектакълът е участник в 
11-ти международен куклено 
– театрален фестивал за въз-
растни “Пиеро”

Драматизация и режисура: 
Мара Бонева

Хореография и режисура: 
Светлин Ивелинов

Сценография: Иван 
Бояджиев

Музикална адаптация : 
Милен Ямаков

По предварително обяве-
ната програма предстоят:

20-юни /събота/ Пук 
и Чук по книгата на 

Турбьорн Егнер 11:00ч. 
в Алиолува къща

23-юни /вторник/ 
“Нощта преди Албена” 

Светът на Албена и 
Йовков – 21:00ч. в 

Алиолува къща

30-юни /вторник/ “Сън 
в лятна нощ ” по У. 
Шекспир – 21:00ч. в 

Алиолува къща

Очакват ви !!!!

БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР 
ТЕЛ: 0888 065 583

ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР 
КАБАКЧИЕВ“ ОТНОВО ВИ 

КАНИ В АЛИОЛУВАТА КЪЩА!
Трудното време на дистан-

ционно обучение не попречи 
на младите таланти от класа 
по пиано на Елена Юлиянова 
да продължат да усъвършен-
стват своето изпълнителско 
майсторство и да развиват 
своите способности. Изклю-
чителната им любов към 
музиката и пианото, посто-
янството и предаността към 
любимото изкуство заслужа-
ват уважение и възхищение!

Изключителен успех, по-
стигнат от  възпитаниците 
на Елена Юлиянова на кон-
курса „Клависимо”, който се 
проведе онлайн на 13 юни 
2020 година е заслужена на-
града за труд и талант. Всич-
ки млади пианисти от този 
клавирен клас, участниците в 
състезанието бяха удостоени 
с високите оценки на жури-
то и спечелиха най-високите 
отличия!

Първата награда във втора-
та възрастова група спечели 
чаровната малка пианистка 
Грациела Кънина. Христиана 

Харалампиева завоюва Пър-
ва награда в трета възрасто-
ва група. С Първата награда 
в четвърта възрастова група 
беше удостоена Екатерина 
Димитрова. А най-големият 
успех на конкурса постигна 
Тома Вълков. С блестящото си 
изпълнение на конкурсната 
програма младият пианист 
спечели най-високата оцен-
ка и завоюва най-високото 
отличие на конкурса – Гранд 
при!

Конкурсът  „Клависимо” 
беше организиран от Акаде-
мия „АртВижън” и предназ-
начен за млади изпълнители 
на клавирни творби  от бъл-
гарски и чужди автори. Ми-
сия на този Форум е изява на 
млади дарования и техните 
преподаватели – музикал-
ни педагози и обогатяване 
на музикалната култура на 
талантливите изпълните-
ли на клавирни творби чрез 
докосване до българското и 
световното музикално изку-
ство. В конкурса участвали 

БЛЕСТЯЩ УСПЕХ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА 
ЕЛЕНА ЮЛИЯНОВА В “КЛАВИСИМО”

Талантите спечелиха много на-
града с участието си в Първи на-
ционален виртуален конкурс за 
изпълнители на клавирни творби 
от български и чужди автори „КЛА-
ВИСИМО” в град София.

Христиана Харалампиева, Гра-
циела Кънина, Тома Вълков и 
Екатерина Димитрова завоювали 
Гранд при и Три Първи награди на 
Първи национален виртуален кон-
курс за изпълнители на клавирни 
творби от български и чужди авто-
ри „КЛАВИСИМО” гр. София.

изпълнители от 6 до 16 годи-
ни, разделени в 5 възрастови 
групи. Техните изпълнения 
бяха оценяване от видни 
професионални музиканти, 
преподаватели в Национална 
музикална академия „ Проф. 
Панчо Владигеров” гр. София 
и представители на Академия 
„АртВижън”.

И още едно възхитително 
„Браво!” трябва да прозвучи! 
Само преди една седмица  
ярка страница в творческата 
й биография е записана от 
Христиана Харалампиева, 
талантливата изпълнителка, 
за която музиката и пиано-
то са неразделна част от жи-
вота й и никакви пречки не 
могат да спрат предаността 
й към любимото изкуство. 
Втората награда спечелена 
в престижния световен он-
лайн конкурс „Талантите на 
Европа”от серията „Великите 
композитори” със седалище 
в Лондон, Великобритания 
е голямо признание за мла-
дата казанлъшка пианистка! 

Браво Хриси!!!
Аплодисменти на Грациела 

Кънина, Христиана Харалам-
пиева, Екатерина Димитрова 
и Тома Вълков – учениците 
от музикални паралелки в СУ 
„Екзарх Антим І”и възпита-
ниците на ШИ „Емануил Ма-
нолов” при НЧ „Искра – 1860” 
и техния музикален педагог 
г-жа Елена Юлиянова!!!

Грациела Кънина

Христиана Харалампиева Тома Вълков Екатерина Димитрова

Във връзка с обявенота 
извънредна епидемиоло-
гична обстановкао: XII На-
ционален конкурс “Една 
българска роза” няма да 
се провежда тази година, 
информират от Общински 
детски комплекс „Св. Иван 
Рилски” гр. Казанлък. Про-
мяна има и при Х Нацио-
нален конкурс по танци, 
чието провеждане ще бъде 
дистанционно, но само за  
индивидуалните изпълни-
тели в 3-те направления.

Конкурсът  има за цел да 
даде шанс за изява на значи-
телен брой деца и млади хора, 
да допринесе за повишаване 
на мотивацията им – да  се 
занимават с конструктивна 
творческа дейност в съвре-
менното танцово изкуство, 
като превантивна мярка в 
борбата срещу порочните за-
висимости (цигари, алкохол, 
наркотици и др.) и агресията.

Конкурсът  има  за задача 
да подпомогне и стимулира 

НАЦИОНАЛНИЯТ 
КОНКУРС ЗА КУПА 
“БЪЛГАРСКА РОЗА” 
ЩЕ БЪДЕ ОНЛАЙН

КОНКУРСЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ДАДЕ ШАНС ЗА ИЗЯВА 
НА ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА

творческото и изпълнител-
ското развитие на младите 
балетни  таланти, като отчита 
постиженията им в класиче-
ския, характерния и модер-
ния танц, както и тенден-
циите в тяхното развитие. 
Мероприятието е отворено 
за всички Детски  комплекси, 
Центрове  за  подкрепа за 
личностно развитие, Читали-
ща,  Младежки и студентски 
домове, училища и детски 
градини, частни школи, сту-
дия, клубове и групи, разви-
ващи танцовото изкуство и 
популяризиращи танцовите 
стилове и техники.

Заявката  за  участие  с  по-
пълнените  формуляри  тряб-
ва  да  бъдат подадени  не  
по-късно  от  23.06.2020г. на  
адрес: 

odkkk_konkursi@abv.bg 
Допълнителна информа-

ция може да получите на: 
http://odk-kazanlak.com
0431 / 9 95 07, 0878799248

Бланката за заявка, декла-
рацията и регламента може 
да изтеглите от сайта 

http://odk-kazanlak.com

Конкурсната  програма 
ще  се  състои  по  
следния  начин:

до 23.06.2020г. –  изпращане  
на  заявки за солови изпълне-
ния в трите направления на 
трите възрастови групи;

до 27.06.2020г – обра-
ботване на  получената  
информация;

до 30.06.2020г – журиране 
и  класиране, обявяване на 
класация.

до 08.07.2020г – отпечатва-
не на грамоти и изпращане 
на класираните

ЯХНАДЖИЙСТВОТО ОЖИВЯ
В КРАТЪК ДОКУМЕНТАЛЕН

ФИЛМТам са пред-
с т а в е н и 
основните 

За да видите видеото,
 сканирайте долния код: 

цията има дългосрочни 
доброволци от Италия, 
Испания, Латвия и Унга-
рия в града ни, а следва-
щата седмица се очаква 
да пристигат и още до-
броволци, част от проекта 
"Дълбоки корени" на про-
грама "Еразъм+".

Пристигна и последният от 
4-та доброволци по втората 
част на Проект “Взаимопо-
мощ” на МЦР-ВЗАИМОПО-
МОЩ” по програма Европей-
ски корпус за солидарност.
В момента организа-
цията има дългосрочни 

Д-р Чавдар Ангелов 
представя изследването 
си за ген. Иван Вълков 
- "Тайният". 

Прочетете повече в ин-
тервю за в. Искра. на стр. 8

доброволци от Италия, Испа-
ния, Латвия и Унгария за 10 
месеца в града ни. Те бяха и 
едни от доброволците, които 
помагаха на Община Казан-
лък по време на извънредно-
то положение и с раздаването 
на знамената на Общината за 
празника на розата.
Другата седмица пристигат за 
59 дни и краткосрочните до-
броволците по проект “Дъл-
боки корени” на програма 
“Еразъм+” летящи от Герма-
ния, Франция, Унгария, Пор-
тугалия, Испания.
Двата посочени проекта са 
финансирани в България от 
Център за развитие на чо-
вешките ресурси.

В момента 
о р г а н и з а -

НОВИ ПОПЪЛНЕНИЯ 
СРЕД ДОБРОВОЛЦИТЕ НА 
“МЦР – ВЗАИМОПОМОЩ”

ДОКТОРЪТ 
НАПИСА 

КНИГА ЗА 
ГЕНЕРАЛА


