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

КАЗАНЛЪК ПОЧЕТЕ
ГОРЯНСКИТЕ ЧЕТИ

ПОДРОБНО ЗА
РЕМОНТА НА
НАДЛЕЗ „КАТЕКС“

Пред паметната плоча
на Никола Петков в Казанлък беше отбелязана
70-годишнината от създаването на първата горянска чета в България. С
венци и цветя бе почетена паметта на загиналите горяни.

С грамота и книгата „Държавна сигурност и вероизповеданията в България“
бяха отличени потомци на
горяни. Сред официалните гости на събитието бяха
народните представители
от ПП ГЕРБ Спас Гърневски
и Лиляна Друмева, която
е и председател на Съюза
на репресираните „Памет“,
представители на местни
патриотични организации,
потомци на горяни.

Към стр. 2

възпитаници на ППМГ "Никола Обрешков"
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ЕДИН РАЗЛИЧЕН
АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ КАЗАНЛЪЧАНИ
СИ ИСКАТ ПРАЗНИКА
КОРОН @ ВИПУСК 2020 ОПРЕДЕЛЕНО ЩЕ БЪДЕ УНИКАЛЕН И НЕПОВТОРИМ

„Винаги, когато има някаква годишнина на горянството, не пропускаме да я
отбележим“, каза Друмева.
Спас Гърневски бе категоричен, че тепърва ще излиза историята на горяните:
„Няма район в страната, където да не е имало горянски
чети.“
Събитието бе организирано от Съюз на репресираните „Памет“, БЗНС, Съюз
на възпитаниците на военните на Негово Величество
училища, Школата за запасни офицери и Родолюбивото
войнство и гражданство на
Казанлък.
Недалеч от Казанлък, в
двора на черквата в с. Габарево се намира паметник на 16 горяни, избити
на 1 октомври 1952 година
и заровени в масов гроб в
полето край съседното с.
Александрово. През 2001 г.
костите на горяните от масовия гроб са есхумирани и
погребани в двора на храма.
А през 2013г. е открит и паметникът с имената на 16-те
горяни.
Към стр. 4

Те са от общо 25 паралелки,
от осем казанлъшки училища
– СУ „Екзарх Антим I“, ППМГ
„Никола Обрешков“, ПХГ „Св.
св. Кирил и Митодий“, ПГ
„Иван Хаджиенов“, Гимназия

„Акад. Петко Стайнов“, ПГ
по транспорт и транспортен
мениджмънт, ПГ по лека промишленост и туризъм, и НУПИД „Акад. Дечко Узунов“.

ЦАРИЦА РОЗА 2020

Традиционните около 24
май абитуриентски балове за
първи път не се състояха, но
празненства за младите хора
все пак имаше.

В редакцията на вестник
“Искра“ бе получена подписка с придружаваща декларация от името на културните среди в Казанлък,
които настояват да спре

НА РОЗАТА

посегателството
върху
Празник на розата.

текста четете на стр. 2

снимка: Макс Буковски

Тази година в Казанлък, 557 ученици завършват своето средно
образование.

На стълбите на "Културния"

Своя незабравим бал тази
година посрещна и Мария
Петрова - петдесет и втората
Царица Роза на Казанлък.
Тя се появи с впечатляваща
рокля.
Ето какво сподели за в. Искра:

Абитуриенти от "Механото"

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

"Роклята е от бутиков магазин в Стара Загора. Хубавото
е, че е една единствена, ушита, просто няма да срещнете
втора такава. Когато показах
снимки с нея на Макс, веднага му изникна идеята да
снимаме в Свети Влас или
Несебър (а накрая и на двете места). Снимките станаха
наистина страхотни. Макс е
голям професионалист и снимането с него винаги е било
голямо удоволствие!

КУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
В ЦЯЛАТА СТРАНА

0898 689 699
0898 689 686
0898 590 545
morisg@mail.bg

ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. “РОЗОВА ДОЛИНА” №3
/СРЕЩУ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БИВШИЯТ М-Н “АЛБЕНА”/

Винаги вкусна и разнообразна
храна от нашата топла витрина

КУПУВА

0899 80 30 83

НИВИ В ЦЯЛАТА СТРАНА
ИЗКУПУВАМ ЧАСТИ ОТ НЕПОДЕЛЕНИ НИВИ
Казанлък, ул. ”Славянска” 8 /до женския пазар/
северно от магазин “Казанлък” АД

ТРАКИЙСКИЯТ
ПТИЦЕГЛАВ КОРАБ ВСЕ
ПО БЛИЗО ДО ВОДАТА
Към стр. 3

Материали
за художници

Ул. „Неофит Рилски” 3 (до пазара)

0884007229

Aries_primal@abv.bg

Професионални услуги от
магистър по фотография
и интериорен дизайнер
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ОДОБРЕНИ СА
54 ВАУЧЕРА ЗА
НОВОРОДЕНИ ДЕЦА
ЗА ПОЛУГОДИЕТО
54 млади семейства с новородено дете в Община
Казанлък са одобрени за
получаването на ваучери
за закупуване на памперси
и детски храни в размер на
500 лева за първата половина на годината.

Комисията, назначена със
заповед на Кмета на Общината, е провела общо три заседания, на които са разгледани
общо 69 заявления-декларации за отпускане на еднократни финансови помощи
под формата на ваучери.
От тях одобрени са 54, за 1
са поискани допълнителни
документи, а други 14 са получили отказ.
Социалното
подпомагане е достигнало с лек превес
до повече мъжки рожби. От
всички деца, за които до момента родителите са получили ваучери, 28 са момчета и

БЕЗПЛАТЕН WI-FI
НА ОБЩЕСТВЕНИ
МЕСТА

Новата придобивка във
виртуалното пространсто
предоставя на жителите и
гостите на общината безплатен достъп до Wi-Fi на
висока скорост в различни зони.

В мрежата са включени
точки за публичен достъп
на открито и на закрито на
следните 18 места:
На открито на територията на град Казанлък:
• площад “Севтополис“,
североизточно от Лъвова
чешма;
• ул. “Искра“, около паметника „Японката“;
• ул. “Искра“, около Културно-информационния
център;
• 4 точки за достъп в парк
„Розариум“: зона на детски
съоръжения срещу „ДКЦ Поликлиника Казанлък“, зоната на шадравана, зоната
пред Музея на розата, зоната
на пресичане на двете централни алеи).
На закрито на територията
на град Казанлък:
• Център за информация и
услуги на гражданите в сградата на общинска администрация, бул. „Розова долина“ № 6;
• Зала № 6 в сградата на
общинска администрация,
бул. Розова долина № 6;
• Музей на розата в парк
„Розариум“ - фоайе и Конферентна зала;
• Общинска Библиотека
„Искра“;
• Музей на фотографията
и съвременните визуални
изкуства;
• Художествена галерия
– Казанлък;
•
Исторически
музей
„Искра“;
На закрито в туристически обекти, извън град
Казанлък:
•
Тракийска
могила
„Оструша“;
• Тракийска могила „Голяма Косматка“;
•
Тракийска
могила
„Хелвеция“;
• Приемен център към
гробници
„Шушманец“,
„Хелвеция“ и „Грифони“;

26 момичета. От тях 6 са родени в Казанлък, 46 – в Стара
Загора и 2 – в Пловдив.
Финансовата подкрепа за
млади семейства стана възможна след предложение
на Кмета Галина Стоянова и
приемане на Наредба № 17 за
реда и условията за отпускане на еднократни финансови
помощи, до средата на календарната година.
Най-честата причина за
отказ е несъответствието с
изискването за постоянен и
настоящ адрес на територията на общината преди датата
на раждане на детето (от 14
общо отказани заявления 10
са по тази причина).
На изискването за минимум средно образование
за двамата родители не са
отговорили 3 заявления, а
едно заявление е получило отказ, тъй като единият
родител е имал задължения

към Община Казанлък, а другият родител е с прекъснати
здравноосигурителни права
за последните 4 години.
Социалната мярка на Кмета на Казанлък цели поощряване на раждаемостта,
задържане на младите хора
в училище до получаване на
средно образование, образованите млади семейства да
останат да живеят и работят
в община Казанлък и да бъдат привличани нови млади
хора. Според разпоредбите
в Наредба № 17, считано от
13.04.2020 г., за всяко дете,
родено от 01.01.2020 г. до
края на годината, родителите могат да кандидатстват за
отпускане на еднократна финансова помощ. Условията,

ЗА РЕМОНТА НА
НАДЛЕЗ „КАТЕКС“
от стр. 1
Реконструкцията на надлез
„Катекс“ е един от най-значителните обекти на Община
Казанлък заложен в Инвестиционната програма за 2020
година, каза заместник-кметът по строителство Даниела
Коева.
на които трябва да отговарят
са публикувани на сайта на
Общината:

https://www.kazanlak.bg/
page-9668.html
или последвайте кода:

КАЗАНЛЪЧАНИ СИ ИСКАТ

ПРАЗНИКА НА РОЗАТА
Подписи на лица, съгласни
със съдържанието на декларацията от името на културните дейци в град Казанлък

от стр. 1
Организаторите и съорганизаторите на празника, хората, които пазят и развиват
традициите и духа на този
град с огорчение и болка за
пореден път се сблъскват с
публикациите от „Вис виталис – Самарски и сие“ СД, в
които събитията по повод
Празник на розата 2020 са
грозно обсъждани и коментарите компрометират празника и уронват достойнството
на съпричастните към него.

В декларацията си културЗа достъп потребителите трябва да се включат към ните среди посочват: „Инимрежа WiFi4EU и да приемат циативите като подаряването
условията за използването й. на казанлъшкия флаг, избора
на Царица Роза, опитите да
Мрежата е реализирана в присвоят марката „Фестирамките на инициативата вал на розата“ и „Празник на
WiFi4EU, която се финансира розата“ оставиха в нас горот Европейската комисия по чивина и разочарование от
Механизма за свързване на факта, че в обществеността
на Казанлък се насажда неЕвропа.
гативизъм, а за българските

и чуждите туристи това представлява силна антиреклама
на региона, като туристическа
дестинация.
Културните институти в
града, читалищата и членовете на творческите сдружения,
образователни институции и
спортни клубове, които милеят за Казанлък, полагат изключителни усилия да запазят
традициите на Празника на
розата, но и да го развиват и
обогатяват, така че да удовлетворят интереса към него от
страна на многобройните
гости. В резултат на положените усилия събитието се превърна в атрактивен и търсен
туристически продукт, като
по този начин съдейства и за
просперирането на местния
ресторантьорски и хотелиерски бизнес. В същото време се
стараем местните традиции,
уважението към бита и труда
на розопроизводителите да
бъдат съхранени и предадени на следващите поколения.

Приемаме градивна критика,
отворени сме за идеи и предложения, но не приемаме омаловажаване на труда ни и подигравки, целящи единствено
да очернят авторитета на Община Казанлък и културните
институции в града.
Обръщаме се към всички
Вас, гражданите на Казанлък,
и апелираме да не се поддавате на обидните публикации,
а да продължавате да подкрепяте усилията ни в опазване
СИМВОЛИТЕ НА КАЗАНЛЪК,
които принадлежат на всички
хора, живеещи тук! Нека не
позволяване домогванията на
частна медийна група да опорочи най-емблематичното събитие на града.
Настояваме да спре посегателството върху ПРАЗНИК НА
РОЗАТА!“
Декларацията остава отворена за всички казанлъчани,
имащи отношение към опазване символите на Казанлък и
ПРАЗНИКА НА РОЗАТА!

Даниела Коева поясни,
че обектът е значим не само
по отношение на стойността
на строително – монтажните работи, а и по отношение
на това, че той представлява
пътна връзка за Казанлък,
която ежедневно се използва
от много хора, включително
преминаващи по и под надлеза. Освен това, той преминава
и над съоръжение на БДЖ. В
този смисъл заместник-кметът на Казанлък поясни какви
дейности се извършват към
момента на надлеза, в какъв
график и какво предстои.
Към момента, след откриване на строителна площадка
на надлеза, на изпълнителя е
представен плана за безопасност и здраве, както и план
за временна организация
на движението. Забранено е
преминаването по надлеза,
като двата входа са обезопасени и указани, така че това
да не създава затруднения на
хората.
„След премахване на асфалтовата настилка и на бетоните за наклони, от долната страна на конструкцията
бяха открити дефектирали
части, които започнаха да се
отлепят, вследствие на което
Община Казанлък задължи
строителя да обезопаси района, първоначално с ъс сигнални ленти, а след това и строителни огради“, каза Коева.
Ограничено е и транспортното преминаване в северната част на моста, частта в
която ативно се работи в момента. Премахнати са почти
всички настилки върху конструкцията. Предстои ръчно
да бъдат изчистени и останалите отпадъци, почистват се
и фугите от отделните гредови скари.
По думите на Даниела Коева в дните петък и събота
ще бъде затворен и пътният
участък, който свързва улиците „Козлодуй“ и „Индустриална“, т.е целият надлез
ще бъде затворен за автомобилно движение, тъй като активната работа за почистване
на фугите през тези два дни
ще бъде преместена и в другия край на надлеза. В това
време той ще бъде обезопасен
и движението преустановено.
Коева призова жителите на
Казанлък да се съобразяват с
въведените ограничения и с
поставените предпазни съоръжения: „Призовавам да се
спазват въведените ограничения, защото това е в интерес на нашата безопасност.“
За съжаление, много наши
съграждани не спазват въведените ограничения, като
пресичат оградните съоръжения, преминават под надлеза
през ж.п. линиите, и по този
начин създават условия за
тежки инциденти.

Инж. Красимир Цонев,
ръководител
на
обекта
поясни, че в момента по

съоръжението се извършват
разрушителни
дейности:
премахване на асфалтовата
настилка, тротоари, изравнителни бетони, изолации
и предпазен бетон. Остава
да бъдат разрушени и парапетите по моста, поетапно, с цел да не се откриват
участъци, които да бъдат
необезопасени.
Инж. Цонев също обърна
внимание на това, че въпреки забраната, мостът все
още се използва от пешеходци. Почистват се пътната
плоча и фугите. „Оказа се,
че във фугите е оставен куфражът, който е използван,
когато е правен мостът. В
момента това ни затруднява
доста“, поясни ръководителят на обекта. След това почистване ще бъде повдигната конструкцията и ще бъдат
подменени лагерите.
По думите на инж. Цонев
е констатирано, че тези лагери са достатъчно корозирали и не могат да бъдат използвани повече. Затова те
ще бъдат подменени с нови.
На подмяна подлежат 56 лагера. Единствено ще останат
лагерите, които са на устоите на моста,те са в добро
състояние. Всички останали
подвижни лагери ще бъдат
подменени. Неподвижните
ще бъдат почистени. „Това
е много сложен процес. И
затова задължително трябва
да бъдат извършени дейности по премахване на теглото
и олекотяване на конструкцията, за да бъде намален
рискът от нанасяне на щети
върху нея.
Не е ясно , колко време ще
отнеме дейността по повдигане на конструкцията, тъй
като се натъкваме на тези
проблеми с фугите, което ни
забавя. Независимо от това
ще спазим сроковете“, категоричен бе Цонев.
Надлезът преминава над
съоръжение на БДЖ, заради което ще бъдат осигурени „прозорци“, в които ще
бъде спряно преминаването
на влакове и ще бъде спряно напрежението, тъй като
едно от скелетата трябва да
бъде монтирано точно под
един от силовите кабели.
След като бъде привършена работата в този участък
скелето ще бъде премахнато, отново ще бъде пуснато
движението. И така на няколко „прозореца“ ще бъде
извършвана работата. Тъй
като освен повдигането,
има и обработка на корозирали места, бетон и други
дейности.
Разкривайки
съоръжението строителите са се натъкнали на доста изненади,
като например е установено, че самата плоча имаше
участъци, които са напукани, в много лошо състояние
и при разбиването на горните пластове, са паднали
отломки от долната част на
плочата.

Инж. Маргарит Тонев,
представител на фирмата
осъществяваща строителен
надзор на обекта поясни, че
на обекта е направена пълна
проверка от РДНСК – Стара
Загора на 30-я ден от началото на дейностите, според
закона, и проверката е без
забележки.
Строителят
изпълнява
всичко, което е предвидено
по проект. „Има и непредвидени работи, които се установяват след отваряне на
конструктивната част, които
се решават в ход“, каза инж.
Тонев.
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В „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ ПЛАНИРАТ ЗАВРЪЩАНЕ
КЪМ БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА КЛАСИКА
своите представления в продължение на вече четири
сезона.
„Идеята ни е тази къща да
се наложи като културен център. Хората да свикнат, че от
май до октомври тук кипи
живот. И освен нещата, които
ние ще предложим на казанлъшката публика – стари и
нови проекти, вече във връзка със затворените зали на
театрите в страната и използването на открити пространства, колеги от цялата страна
проявяват интерес и предполагам, че това лято ще имаме
доста по-наситен културен
живот в Алиоловата къща“,
подчерта Кабаков.
В програмата си екипът на
театъра предвижда да включи поетични вечери, стара,
нереализирана досега идея.
Една част от старите си
спектакли Казанлъшкият театър показа вече в интернет,
но има и интерес към такива,
които не са показвани.
В тази връзка предстои да
бъдат реализирани вечери с
прожектиране намясто в Алиоловата къща, на голям екран,
с някои от емблематичните
спектакли на казанлъшкия
театър, като в програмата ще
бъдат включени и такива още
от неговото основаване.

„Хората искат да ги видят –
с чаша вино и хубава музика.
Това също е част от културния живот на града“, поясни
Кабаков.
В афиша на театъра ще бъде
включено и едно ново заглавие – „Греховната любов на
Захарий Зограф“, като амбициите на екипа са премиерата му да се състои пред публика още това лято.
Заради ситуацията с коронавируса театралният колектив прекъсна работата си
върху спектакъл по Чудомир,
чиято премиера трябваше да
се състои по време на Чудомирови празници през март
тази година. „Той е с много
герои и не беше възможно
да репетираме по време на
карантината. По всяка вероятност ще го оставим за
премиера на следващите Чудомирови празници“, каза
Димитър Кабаков.
По съвместни проекти работят ОбТ “Любомир Кабакчиев“ и Исторически музей
„Искра“. Те са съсредоточени
върху използване на откритото пространство в Етнографския комплекс.
Идеята е пред казанлъчани и гостите на града да
бъдат представяни казанлъшки теми, като например,

„Мамино детенци“ на Любен
Каравелов, част от Чудомировите герои, по-кратки форми
в зависимост от нуждите на
туристическия поток.
Част от творческите планове на театъра са и представленията, с които ще бъдат
представени част от литературните произведения изучавани в горните класове в
училищата.
„Трудно днешните деца сядат да четат. Идеята ни е да
представим част от по-големите и сложни произведения,
които се изучават в училище.
По един интересeн и атрактивeн начин. Целта е децата
да бъдат предизвикани да погледнат за какво става въпрос
между тези страници“, поясни директорът на казанлъшкия театър.
По думите му ще бъде продължена и шекспировата линия в Алиоловата къща. След
спектакъла на „Сън в лятна
нощ“, предстоят премиери
на „Ромео и Жулиета“ и на
„Буря“ от Шекспир.
„Може би е дошло време
да се обърнем към класиката
– било то българска или световна, защото в едни такива
времена, хората търсят сякаш
по-устойчивите ценности“,
каза Кабаков.

Той обясни, че се очаква
да пристигнат останалите
членове на екипа от проекта, които ще поставят всички
подвижни елементи на плавателния съд. „Корпусът трябва
да бъде максимално изчистен
от всичко подвижно, поради
вероятността да се краде от
него“, каза Димитров и поясни, че са изчезнали някои
от подвижните елементи по
кораба, което налага тяхното повторно изработване и
поставяне.
Димитръв съобщи също,
че се подготвя и екипажът
на кораба, който ще бъде от
10 курсанти от 4 курс на Висшето военоморско училище
„Никола Йонков Вапцаров“, с
ръководител капитан III ранг
Тодор Коритаров. „Всичко
това е наредено от флотилен
адмирал Боян Медникаров и
между 10 и 15 август корабът

с екипажа ще бъде пуснат във
водите на язовир „Копринка“,
допълни той.
Предвижда се корабът по
вода да стига и до мястото, където в древността се е
намирал тракийският град
Севтополис. При направената справка от структурата на
Севтополис се оказва, че е построен на левия бряг на древната река Тонзос, използвана
от речни кораби до Кабиле и
Бяло море. 247 метра стена
от югозапад, 120 м. от север
и 170 м. от югоизток, която
завършва с естествен ров към
реката. Точно тук са акустирали речните кораби за товарене и разтоварване на стоки.
Височината на стената е била
4,50 м. Новият птицеглав кораб е единственият в света и
е реплика на бойните кораби
отпреди 3200 години.
Киловата греда на кораба
е с дължина от 19.5 метра.
Направена е от цели парчета
дърво, като всичко е изработвано на ръка, без използването на машини. Така,
както са го правили древните
тракийски майстори. 300 елемента на ребрата на кораба
са изработени от естествено
криви дървета, изработени са
и диблите – дървени пирони,
които са хиляди.
Процесът на сглобяване

на тракийския кораб беше
наблюдаван на живо от казанлъчани и гостите на града
през летните месеци от 2018
година насам.
Атанас Димитров поясни,
че екипът работещ по проекта, след много изследвания
е решил, че птицата, кото
трябва да бъде поставена на
кораба е жерав.” Това е птицата, с която траките участвали в коалицията на морските
народи. Той е свещена птица
не само на Аполон, но и на
Хермес. Знаем, че траките са
извеждали своя древен произход от боговете и много
са почитали боговете Арес
и Хермес”, каза Димитров.
Платното на кораба ще бъде
изтъкано на ръка от естествените и отглеждани от живелите по тези земи одриси - лен
или памук.

Дървеният материал, от
който е направен птицеглавият боен кораб по подобие на
плавателните съдове на траките, е осигурен от законна
общинска сеч. Котвата е изработена от камък.
Всичко по кораба е изпълнено по правилата на експерименталната морска археология.“ Поради тази причина и
цялото оборудване на екипажа, както и неговото снаряжение ще бъде от същата епоха
– бронзовата епоха – 1783гПр.Хр. В самия кораб ще има
съдове за храна, храната ще
бъде същата като на траките.
Корабът е конструиран на
базата на фреските от храма
Мединет Хабу, като са използвани приблизително фреските
като форма на кораба и като
големина, но е приложен и
собствения опит на екипа.

• Стоян Борът от Казанлък
• Койчо Ганчев от
Средногорово
• Стефан Караджов от
Казанлък
• Трифон Иванов Остришев
от Казанлък
• Слави Джобов от
Средногорово
Васил Джобов от
Средногорово
• Йовко Орачев от Средногорово – роден през 1852
година, работил като учител
и кмет на селото повече от 50
години
• Стефан Христов Нонов
– учителствал в село Казъл-ач-дере през учебната
1876 – 77 година. Той създава
Ученолюбиво дружество в
село Средногорово по подобие на читалище „Искра“ в
Казанлък – твърди дългогодишният читалищен деец от
Казанлък Гено Дочев.
Първата
самостоятелна
училищна сграда е издигната през 1869 година. Намирала се е в църковния двор
– едноетажна с две ниски

прихлупени стаи. През 1870
година Иван Ятака – председател на революционния комитет, закупил от Матей Преображенски „Тънка книжка“,
„Няколко слова за Асена“ и
вестниците „Дунавски лебед“
и „Свобода“, и ги предоставил
на училището.
През 1871 година в началнтото училище в селото са учили 40 ученици с един учител.
На 28.07.1877 година турският башибозук запалва селото, като изгаря и
училището.
През 1887 година даскал
Йовко Орачев организира
селяните и с доброволен труд
построяват ново училище.
През 1895 – 96 година в училището се обучавали 133 ученици в пет класа – от първи
до пети клас. / Данни „Окръжен държавен архив“ – Стара
Загора/
През 1901 година, когато
главен учител е бил Костадин
Бакалов, наред с дневното
училище, се открива вечерно училище в селото, едно от

десетте вечерни училища в
България. В него се обучавали 40 ученици. Изучавали са
български език, история, география, аритметика, практическа геометрия, най-важни
познания по физика и народно стопанство. / Данни – документите на ЦК на БРСДП №
47/19 август 1902 година/
През 1922 – 23 година болшинството от учителите в селото са били местни и вземат
активно участие в подготовката и провеждането на Септемврийското въстание 1923
година.
Поради увеличения брой
на децата в селото през 1926
година, когато жителите на
селото са били 1586 души е
започнат, на стопански начала, строеж на голямо триетажно училище с много голям
читалищен салон. Същото се
открива през 1928 година и се
именува „Христо Ботев“. Съществува и досега.
Започва усилена просветителска дейност в училището и читалището. Много

от учениците завършили 3
клас /7 клас/ са постъпвали в
Педагогическото училище в
Казанлък. До 9.09.1944 година от селото са излезли над
100 души учители, пръснати
да учителстват в различните
краища на страната. Твърде
голям е броят на интелектуалните труженици – инженери, лекари, агрономи, военнослужещи, които подготвя
училището през периода на
своето съществуване.
По редица причини след
9.09.1944 година миграционният процес не подминава и
село Средногорово. Поради
чувствителното намаляване
броя на децата, училището е
в упадък. През 1965 година и
останалото начално училище
е закрито.
На 1.09.1967 година наново
е открито Горско климатично
училище с около 100-132 ученици, което просъществува
до 1985 година, когато и то е
закрито.
В настоящия момент
селото няма училище.
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Юбилея на Професионалната гимназия по лека
промишленост и туризъм
честити Кметът на Община Казанлък: „Вашата
гимназия е тръгнала надалече и хоризонтите се
огромни.“, отбеляза Галина Стоянова в приветствието си.

На учители и ученици тя
пожела: „Здраве и успехи, да
преодоляваме всички кризи и пандемии по начина,
по който го правим и днес
– с усмивка!“ и връчи на „рождениците“ символа на Града на розите.
В поздрава си към гостите
на празника, преподаватели, бивши колеги и ученици
директорът на гимназията
Антони Илиев отбеляза, че
учебното заведение успешно

обновява материалната си
база по различни национални програми, работи по повече от 10 европейски проекта,
в партньорство с над 30 представители на бизнеса, Община Казанлък и РУ „Образование“ – Стара Загора.
Награди получиха победителите сред учениците в
многобройните празнични
инициативи, посветени на
юбилея. С почетна грамота и
почетния знак на училището
бяха отличени бивши директори и колеги, сред тях - и
Рени Червенкова, управлявала учебното заведение повече от 21 години: „Мой втори
дом, а понякога – и първи.“,
сподели тя за гимназията и
честити празника с благодарности за приемствеността на
ръководството и проспериращото развитие.

Това съобщи, по повод
бъдещите творчески планове на Общински театър
„Любомир Кабакчиев“, неговият директор Димитър
Кабаков
С оглед ситуацията, в която
се намират българските театри, да изнасят представления на открито, в следващите
месеци дейността на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ ще бъде изнесена на
открито в Алиоловата къща.
В това пространство, което е отдадено на театъра от
Община Казанлък, той играе

ТРАКИЙСКИЯТ ПТИЦЕГЛАВ КОРАБ
ВСЕ ПО БЛИЗО ДО ВОДАТА
от стр. 1

В 5 КАЗАНЛЪШКИ
УЧИЛИЩА СА ОБЯВЕНИ
КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОР
В Заповед № РД – 06 – 454
от 03.06.2020 г. на Началника на Регионално управление на образованието
– Стара Загора са обявени
25 конкурса за заемане на
длъжността „директор” на
училища на територията на
област Стара Загора.
За Община Казанлък те
са: Основно училище „Георги Кирков“- гр. Казанлък,
Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Казанлък, Основно училище
„Мати Болгария“ – гр. Казанлък, Основно училище
„Васил Левски“ в с. Бузовград и Основно училище
„Св. Паисий Хилендарски“
с. Хаджидимитрово.
Изисквания към кандидатите, начина на провеждане
и необходимите документи

за участие в конкурса, са публикувани на сайта на РУО –
Стара Загора.
Подаването на заявлението
и приложенията към него се
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
в Регионалното управление
на образованието – Стара
Загора:
http://ruobg.com/selectrio
Документите се подават
от 11.06.2020 г. до 13.07.2020
г. вкл., от 9,00 до 17,30 часа
в Регионално управление на
образованието – Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Барейро“ № 9, етаж 4, стая
№ 7. Лице за контакт: Динка Делева – главен специалист – човешки ресурси, тел.
042/621958.

Работата по изграждане на птицеглавия боен
тракийски кораб, който се
сглобява на язовир „Копринка“, се намира в предпоследен етап, преди да
започне запълването на
цепнатините, образували
се при строежа му, каза
Атанас Димитров, ръководител на проекта за създаването на кораба, който
ще бъде използван като
туристическа атракция от
Община Казанлък, която е
и партньор по проекта.

ИСТОРИЯТА НА ЕДНО ЗАТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ
През тежките години на
османското робство, когато
още много малко селища в
България можели да се похвалят с училища, в село Казъл-ач-дере /така се е казвало
село Средногорово до 1906
година/ през 1834 година е
основано училището.
Първият учител е бил дядо
Христо от град Калофер. По
спомените на Чудомир дядо
Христо е починал през 1861
година на 60 години. На стари години, понеже бил много
беден, станал свинар в селото,
за да издържа семейството си.

Първото училище е било
в двора на дядо Димо Топалов, под една стара вековна
круша. Нова крачка напред е
било училището до задната
страна на артика в църковния
двор.
От основаването на
училището до Освободителната Руско – турска война в
селото са се изредили 9 души
учители:
• Дядо Христо от Калофер,
който през 1840 година въвел
взаимно-спомагателния метод на обучение – най-прогресивният за онова време
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ОБЯВA

Обществено

КАЗАНЛЪК ПОЧЕТЕ ГОРЯНСКИТЕ ЧЕТИ
Лиляна Друмева:

ТЕПЪРВА ЩЕ
СЕ ЗНАЕ
ЗА ГОРЯНИТЕ
Горянското движение не е
добре познато, но в началото
на демократичните процеси
в Европа се твърдеше, че България е изостанала от бившитесоциалистически страни. В
смисъл че Чехия си има своята „Чешка пролет“ , поляците
своята „Солидарност“, унгарците – Унгарската революция през 1956 година, а България е била толковаверен
сателит на бившия СССР и
не е имало никаква съпротива от тогавашната власт.
Оказа се обаче, че това не е
така. Дълго време се криеше
фактът , че непосредствено
след 9-ти септември, в началото на 1945 година, през
месец март излизат първите
горянски чети. И те са били
в Казанлъшко, Сливенско,
Благоевградско - Сандански,
Петрич, Враца и на много
други места в България. Като
президент на България Росен
Плевнелиев оповести този
факт на много висок глас
и награди с почетен знак
за гражданска заслуга, посмъртно много от горяните,
които са загинали за демокрация в България. И сега,
винаги, когато има някаква
годишнина от Горянското
движение ние отбелязваме
съответното събитие, защото
тези хора заслужават това.
Горяните са били хора,
които изконно неса били
съгласни с установяването
на болшевишката власт в

СЕМЕЙНО СЪСТЕЗАНИЕ
"МАМА, ТАТКО И АЗ"
Състезанието ще се проведе на 18. 07.2020г. (събота)
на стадион Севтополис град Казанлък от 10.00 часа.
Състезанието ще бъде с различни подвижни игри, ще има
елементи от леката атлетика
бягане, скачане, хвърляне.
В състезанието могат да
участват екип от дете с родител.
Децата ще бъдат разделени
на 4 възрастови групи :
1️ група - 2015 - 2016 година
(4 - 5 годишни)
2️ група - 2013 - 2014 година
(6-7 годишни)
3️ група - 2010-2012 година (810 годишни)
4️ група - 2007 - 2009 година
(11-13 годишни)
Такса за участие : 5 лв. ( на
двойка).
Заявки се приемат до
15.07.2020 година на email или
по телефона.
scapendareva@abv.bg
0897441315
В заявката, моля да напишете три имена на дете, година на раждане и три имена на
родител.
От 9.00-9.30 часа ще се събират такси и ще се раздават
номера.
Състезанието се провежда
от Спортен клуб по атлетика "
Пендарева" съвместно с Община Казанлък
Очакваме ви!

България. По тези причини
те са били гонени от властта
и са били принудени да се
крият в горите, в планините,
да образуват горянски чети и
по този начин да окажат съпротива срещу тогавашната
власт. Това не е било никак
наивно за онова време, тъй
като те са получавали уверение от други сили, вън от
България, че ще получат някаква подкрепа. Но така или
иначе сериозна подкрепа
те не получават. Горянските
чети са били предадени и по
различни начини унищожени: или в сражение, или в засада, или чрез предателство.
Много горяни са загинали.
В Казанлъшкия край има
масов гроб на убити млади
момчета, чието лобно място
и до ден днешен не се знае.

Спас Гърневски:
МНОГО ДЪЛГИ
ГОДИНИ ЦЯЛАТА
ИСТОРИЯ НА
ГОРЯНСКОТО
ДВИЖЕНИЕ Е
БИЛA КРИТА
За съжаление, много дълги години цялата история на
горянското движение е било
крита. Знаели са я само тези,
които сабили свързани по
някакъв начин и ограничен
кръг хора, които не са смеели да коментират тази тема,
което налагаше извода в Източна Европа,че .едвали не,
всички други страни са имали някакво съпротивително
движение срещу съветските
власти окупирали Източна

Европа, съответно и България. След демократичните
промени у нас стана ясно, че
България е първата страна в
Източна Европа, която е застанала срещу болшевишкия режим, който е поставил
комунистическия режим на
власт. Това започва веднага
след 1944 година. Горянското
движение минава през два
етапа. Сравнено с партизанското, горянското движение
е четири пъти по-голямо и
като хора, които са участвали в него и като години на
съпротива. Започвайки през
1944 – 1945 година, минаваме през 1951 и 1952 години.
Във втория том на Хрониките на Стефан Цанев доказано
сеговори между 4 и 6 хиляди
души излезли в над 100 чети
като съпротива срещу новата
власт, плюс техните помощници, стигад до 10 – 12 хиляди души. Това си е направо
една армия, която води гражданска война. Съпоставено с
партизанското
движение,
към 1943 година то няма повече от 800 партизани. Дори
в навечерието на окупацията
през 1944 година са стигнали до две хиляди души. Това
показва съпротивата, която
България е оказвала в онези години, в онези условия,
срещу болшевизацията на
страната.
Легендарни чети и хора
участвали в тя с водачите им
на територията на цялата
страна вече са изследвани,
обозначени са поименно.
Една от най-сериозните чети
е в Сливенския район водена от т.нар. Търпана. Когато
властта решава,че трябва да
унищожи тази чета, новата
власт хвърля срещу нея 13
хиляди войници и милиционери в битката с тази чета,
която е наброявала 200 души.
И тези 200 души успяват да
пробият кордона, измъкват
се, но по-късно биват предадени и збити. Например
в двора на черквата в село
Габарево има пометник с
имената на 16 горяни заловени и избити. Сега костите
им благодарение на местните хора са погребани в двора на черквата. Няма село

след 9-ти септември, където
да няма избити хора и това
е предизвикало съответно
реакция да излезат млади
хора, които да се борят, да
защитават България и демокрацията, и за съжаление, не
успяват.
Трудно е в днешно време
младите хора да разберат горянското движение. По – възрастните знаят какво е било
времето, което е дало причината за възникването на това
движение. Масово са избивани хора след 9-ти септември.
Например, в пловдивските
села, по 60-70души за една
седмица са избити, хвърлени по кланници, заровени
незнайно къде. Всичко това
е предизвикало и съответна
реакцията на техни близки
и поддръжници да излезат
и да търсят справедливост и
да защитават по този начин
България от режима, който
настъпва.
Към днешно време е ясно,
какво е горянството. То нарежда България на първо
място сред източните страни
в Европа, която още на първия ден е застанала срещу
болшевишката „пепелянка“
на Балканите.
Паметта за горяните, тяхната история тепърва ще излиза. Няма район в страната,
да няма чета на горяните. В
Кюстендилско, в Осоговската
планина има сериозна чета,
всъщност то оттам и тръгва
горянското движение. Всички части от страната са били
обхванати от по-големи или
по-малки чети, за да станат
5-6 хиляди души, които на
територията на страната са
воювали, за да опазят демокрацията. За горяните всичко тепърва трябва да бъде
разкрито, да се знае и да
се отдава заслужено почит.
Трябва да се знае, че България не е била просто продадена и окупирана. В днешно
време тези неща стават все
по-реални, правят се паметици в редица населени места. Например, през 2019 година открихме паметник на
горяните в община Равногор.
Те са били избити от партизани преди 9-ти септември.

предстоящите избори за Народно събрание през следващата година.
И кметове, и общински
съветници имаха възможност свободно да поставят и
обсъдят актуалните теми и
въпроси, които ги вълнуват,
пред областното ръководство
и народните представители.
“Получи се една наистина хубава среща. Не че до сега не
сме можели да говорим с ръководството или депутатите,

но провеждането именно
на такива срещи-дискусии
е добра възможност да разговаряме по-дълго време и
в по-спокойна обстановка”,
коментираха кметове и общински съветници от община Казанлък.
Те бяха единодушни, че
такива срещи се оказват ползотворни и смислени, още
повече, когато, както и сега,
се обсъждат актуални теми и
политически въпроси.

СРЕЩА - ДИСКУСИЯ НА ГЕРБ
СЕ ПРОВЕДЕ В КАЗАНЛЪК

Среща - дискусия между
областното ръководство
на ПП ГЕРБ - Стара Загора, кметове и общински
съветници от Казанлък се
проведе в града на розите.
В разговорите се включиха и народните представители от региона. Дискутирана бе организационната
политика на структурата,
като бяха поставени въпроси относно подготовката на

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 Решение №150/15.04.2020г. на ОбС – Казанлък и Заповед №
980/01.07.2020 г. на Кмета на община Казанлък, обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под
наем за срок от 3 години на следните общински обекти за
ученическо столово хранене:
Общински обект А: Стол за хранене в ОУ „Кулата“, гр.
Казанлък, ул. „19-ти февруари“ №3 с обща площ от 70.88
кв.м. в т.ч./зала за хранене от 50 кв.м., коридор 6.98 кв.м.
и разливна за храна с площ от 13.90 кв.м. с начален месечен наем в размер на 91,00 без ДДС.
Общински обект Б: Стол за хранене в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ с обща
площ то 210 кв.м. /в т.ч. зала за хранене 127 кв.м., коридор 47 кв.м. и санитарен възел 12 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 219,00 лв. без ДДС.
Общински обект 3: Стол за хранене в ОУ „Чудомир“,
гр. Казанлък, ул. Старозагорска“№26 с обща площ от 234
кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 164 кв.м. и разливна за храна с площ от 70 кв.м./ с начален месечен наем в размер на
260,00 лв. без ДДС.
За участие в публичните търгове ще бъдат допускани
само кандидати, отговарящи на следните условия:
За лицата, регистрирани по ЗТРРЮЛНЦ e задължително посочването на ЕИК/БУЛСТАТ. Когато кандидатът
е юридическо лице, което не е регистрирано по Търговския закон, допълнително се представя и удостоверение
за актуално състояние, издадено до шест месеца от датата на търга;
За кандидатите е задължително представянето на Регистрация по чл.12 от Закона за храните – Удостоверение
за регистрация на обекта за производство и/или търговия с храни, издадено от ОДБХ – Стара Загора;
За кандидатите е задължително прилагането на списък
на техническите лица, включително на тези, отговарящи
за контрола на качеството;
За кандидатите е задължително представянето на
Сертификат и/или документи, доказващи приемане на
система НАССР, качество и безопасност на предлаганата
храна.
Публичните търгове ще се проведат на 23.07.2020г. от
10:00 часа /за обект А/;10:20 часа /за обект Б/ и 10:40 часа
/за обект В/ в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова
долина“№6, Ритуална зала.
Документи да се приемат до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община
Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 30.07.2020г. при
същите условия, като документи ще се приемат до 16,30
часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Депозит за участие в търговете в размер на 50 на сто
от първоначалната месечна наемна цена, както следва:
за обект А – 45, 50 лв.; за обект Б – 109, 50 лв.; за обект
В – 130, 00 лв.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише
№6 в центъра за информация и услуги на община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Такса за закупуване 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 работни дни в срока за подаване на документи за участие.
ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на община Казанлък

ОБЯВA

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл.80, т.1 и т.2
и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед № 958/29.06.2020 г. и Заповед №961/30.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за
провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти
с временен статут: Обект 1 - Позиция № 27 от Приложение
№ 13 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за търговска
дейност и продажба на вестници и списания, находящ се в
гр. Казанлък, бул. „23 ПШП“, пред сладкарница „ Нектар“ с
обща площ 4,00 кв.м, с начален месечен наем от 22.00 лв.;
Обект 2 - Позиция № 32 от Приложение № 13 от Годишната
програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност
и продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Войнишка“, до казармата, с обща площ 6,00 кв. м, с
начален месечен наем 30.00 лв. Обект 3 - Позиция № 84 от
Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен
за поставяне на временно преместваемо съоръжение за тото
пункт, находящ се в гр. Казанлък, бул. „23 ПШП“, източно от
Автоспирката, с обща площ 23 кв.м, с начален месечен наем
от 128.00 лв.; Обект 4 -Позиция № 85 от Приложение № 12
от Годишната програма – общински терен за поставяне на
временно преместваемо съоръжение за тото пункт, находящ
се в гр. Казанлък, ул.“Старозагорска“, с обща площ 20 кв.м,
с начален месечен наем 111.00 лв. Обект 5 - Позиция № 86 от
Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен
за поставяне на временно преместваемо съоръжение за тото
пункт, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Пушкин“, северно от
магазин „Нивеа“, с обща площ 15 кв.м, с начален месечен
наем от 84.00 лв.; Обект 6 - Позиция № 91 от Приложение №
12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на
временно преместваемо съоръжение за тото пункт, находящ
се в гр. Крън, улична регулация до кв. 46, с обща площ 20 кв.м,
с начален месечен наем от 90.00 лв.; Обект 7 - Позиция № 92
от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за
тото пункт, находящ се в гр. Шипка, улична регулация до кв.
23, с обща площ 20 кв.м, с начален месечен наем от 90.00 лв.
Публичните търгове ще се проведат на 22.07.2020 год. от
11:00 ч. за обект 1; от 11:15 ч. за обект 2 ; обект 3 в 14:00 ч.;
за обект 4 в 14:20 ч.; обект 5 в 14:40 ч.; за обект 6 в 15:00 ч. и
за обект 7 в 15:20 ч. в Ритуалната зала в сградата на Община
Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, втора дата – 29.07.2020
год., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 в
ЦИУ на Община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ
датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка
тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС /120. 00 лв. с ДДС/.
Документи за участие в търговете ще се приемат до
16:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг
на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък.
Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен
наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За
допълнителна информация тел.0431/98249.
ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на Община Казанлък

ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИНА ЗА ОБЩИНСКА
БИБЛИОТЕКА "ИСКРА" СТАРТИРА С НОВА
ПРИДОБИВКА ЗА КАЗАНЛЪЧАНИ И
НАУЧНИТЕ СРЕДИ притегателен център. Сред
от стр. 5

Библиотечните специалисти решихме да преориентираме усилията си към
нови технологии, услуги и
пространства за гражданите
от Община Казанлък, да поставим в центъра трайните
ползи от юбилея, да продължим да бъдем полезни за потребителите, които с любов
към библиотеката и интерес
следят всяка наша крачка по
пътя на трансформацията
ни в общодостъпна, културно-информационна и социална институция.
Първата ни юбилейна
изява е разкриването на
нова дигитална библиотека на сайта на Общинска
библиотека “Искра” https://
libkazanlak.com/, която демонстрира богатството на
фондовете на културния
институт и е посветена на
славяноезичните и чуждоезичните ръкописи. Тази
своеобразна и ценна колекция води началото си от
1924 година, когато по призив на местните библиотекари се разкрива кампания
за попълване фондовете на
библиотеката с древни и
свързани с края издания.
Макар и немногобройна,
сбирката от ръкописи, обхващаща книжнина от 13
до19 век, допълва с ценни
свидетелства и нови факти
историята на културния
живот на населението в
Казанлъшкия край през
Възраждането и първите
десетилетия на свободна
България. Тя е и свидетелство за щедрото дарителство на казанлъчани към
любимата библиотека.
Достойни българи, които са издирвали, събирали, купували и мислели за
храма на книгата като за
място на местна гордост
и силно възпитателен и

тях трябва да откроим името на казанлъчанина Иван
Енчев-Видю/1882-1936/,
учен-култоролог и етнограф,
виден краевед, художник и
създател на Художествената галерия в Казанлък, който дарява по-голяма част от
ръкописите.
Сред 16-те ръкописни паметника потребителите ще
откроят 11 славянски, 2 гръцки и 3 арабографични ръкописа. Повечето от тях са уникални и са притежание само
на Библиотека “Искра” като
писания върху пергамент, вероятно и палимпсест, “Апостол изборен” от началото на
13 век, “Номоканон”- ръкописен сборник от правила и
закони на гръцки език, съставен средата на 17 век, Триод
цветен-славянски ръкопис
от началото също на 17 век, с
приписки, които ни позволяват да го наречем още и “Копривщенски триод”, “Паренесис на Ефрем Сирни”- руски
ръкопис от Вологда с датировка 1683 година и други.
Всички ръкописи са представени хронологично, с научно описание, консултирано
с най-добрите специалисти
у нас и са илюстрирани със
снимков материал.
Виртуалното представяне
на колекцията от ръкописни
паметници може да намерите
на адрес :
libkazanlak.com/cat-42.html

Надяваме се, че чрез такова експозиране, че привлечем още веднъж интереса на
научните среди, както у нас,
така и в чужбина. Ще дадем
още един повод на казанлъчани да се гордеят със своята
история и корени. И ще потвърдим факта, че Общинска
библиотека “Искра” е и културна дестинация, неизменна и уникална част както от
културната визитка на Казанлък, така и на страната.

ТЯ, КОЯТО РАЗБУТА
ЦЕНЗУРАТА,ГОСТУВА В КАЗАНЛЪК
Изложбата под наслов
„Фотографията на Деяна Стаматова“, Ви очаква в Музея на фотографията и съвременните
визуални изкуства

Тя е Деяна Стаматова
(1941-2001). Тя е родена в
Бургас, с природен талант
за фотография. Тя създава
актова фотография като
никой друг.
Изложбата под наслов

„Фотографията на Деяна
Стаматова“, е отворена за
посещение до 30 юли 2020г.,
в Музея на фотографията
и съвременните визуални
изкуства и е придружена от
едноименният албум „Фотографията на Деяна Стаматова“, в който е поместо
цялото интерви на Нора Ангелова и десетки от най-добрите работи на Деяна, ще
може да го закупите на място с цена 19лв.

ОБЯВA

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба
№15 на Общински съвет - Казанлък във връзка със Заповед
№938/24.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
за срок от пет години на общински обект: търговска зала /киносалон/ в к-с „Изток“, представляващ самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 35167.505.12.1.40, с обща площ от
544,00 кв.м със съответните идеални части от общите части
на сграда, находяща се на бул.“Княз Ал. Батенберг“ № 44 в
гр. Казанлък, за който е съставен АЧОС № 3509/21.02.2018 г. с
начален месечен наем в размер на 770.00 лв. без ДДС.
Дата, място и час за провеждане на публичния търг –
21.07.2020 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ
датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра
за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на
работното време.
При липса на кандидати втора дата - 28.07.2020 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен
наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички
работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6
в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до
16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв.
без ДДС.
За допълнителна информация на гише № 6 в Центъра за
информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg
или на тел. 0431/98221.
ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

Културно - Историчско
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100 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ
„ПРОБУДА – 1920“, С. КОПРИНКА
С признание и
благодарност към
основателите и
дейците на читалище
„Пробуда – 1920“

В своята многовековна история българският народ е
създал една оригинална и самобитна народна ценност - и
това са народните читалища
. Те са неповторимо културно – просветно средище,
допринесло за развитието
и напредъка на българското
общество, вписано в съдбата
на всеки един от нас.
Едва ли има българин, който да отрича огромната роля
на читалищата през епохата
на Възраждането, след Освобождението, та и в наши
дни. Принос в това отношение има и народно читалище
„Пробуда – 1920”, с Копринка, което през настоящата
2020 година чества своя 100
годишен юбилей.
За създаване на читалище
в с. Салтъково се заговаря
още преди Балканската война /1912г./. По това време
селото е твърде изостанало
в икономическо и културно
отношение поради факта, че
е заселено предимно с бедни
хора – турци, средногорци,
турийци, карловци, бежанци
от Македония и Одринска
Тракия. Чувства се голяма
нужда от някакъв институт,
който да спомогне за повишаване на самообразованието и културата на населението. Заговаря се за създаване
на читалище, инициатор за
което е Никола Влахов /убит
на фронта през 1916г./ , но
пламналите през 1912г. войни осуетяват осъществяването на тази прогресивна идея.
След края на Първата световна война / 1918г./ отново
се подема идеята за създаване на читалище. През този
период в селото няма много
младежи със завършено средно образование. По-будните от тях – Стоян Дойчинов,
Наню Начев и Таню Шарков
са в основата за създаване на
местното читалище „Пробуда”. Първата вечеринка, която самодейците подготвят, е
представена в саята на Санди
Раков, тогава собственост на
Миню Иванов Петроолу.
За създаването и първите стъпки на читалище
„Пробуда” си спомня неговия пръв председател Стоян
Дойчинов:
„…Като ученици в Казанлък ние посещавахме читалище „Искра”, където гледахме разни пиеси, слушахме
реферати, присъствахме на
концерти и на други културни прояви.Така у нас се
пробуди желанието и ние да
образуваме в родното си село
читалище. През една от ваканциите това желание прерасна в решение. Съставихме
устав на новото читалище,
записахме членове, избрахме ръководство и започнахме дейност. Мен посочиха за
първи председател на новото
читалище, което нарекохме
„Пробуда”. Името му съдържаше всичките ни съкровени
помисли.
Първите ни прояви имаха, разбира се, мил и наивен
характер. Ние представяхме
малки откъси от пиеси, подготвяхме забавни импровизирани концерти, декламирахме, четяхме хуморески,
рисувахме при музикален

съпровод, коледувахме.
Програмите ни се посрещаха с интерес не само от
нашите съселяни. Ние гостувахме с успех и в някои
съседни села като Дунавци,
Хаджидимитрово и др. Понякога представяхме и цели
пиеси. Спомням си успехът,
който ни донесе „Майстори”
на Рачо Стоянов. Приходите,
които постъпваха от културната ни дейност бяха в полза
на новото читалище. Закупувахме книги, устройвахме
го постепенно като истинско
просветно и културно огнище. Вярно е, че условията
бяха много трудни – нямахме никакви помещения. Забавите правихме най-често
в дюкяна на Иван Чапразов,
а пиесите изнасяхме в празния плевник до него. Декори
правихме според нуждите
– от дъски, клони, рисуван
картон, домашни черги и пр.
Липсата на удобства обаче не
пречеше на ентусиазма ни.
През 1922г. напуснах родното си село.Оттогава измина близо половин век, но
времето на първи младежки
пориви в Копринка се е врязало в съзнанието ми като
най – светло възпоменание.”
Сега е трудно да си представим какво голямо събитие
е откриването на читалище в
едно малко, изостанало селце в разсипаната от войни
България.
Неговите
учредители
– Стоян Дойчинов, Васил
Коскин, Тодор Дръндев, Таню
Шарков, Наню Начев, Христо Куцаров, Ганю Куцаров,
Рангел Иванов, Никола Върбанов, Георги Гълъбов, Димо
Ганчев, Атанас Карастойков,
Христо Иванов, Иван Димов,
Кольо Стойнов, Бончо Танев,
Иван Влахов, Гено Дойчинов,
Тодор Дръндев, Дечко Карастойков, Къньо Ненов Шумолджиев, Иван Чапразов и
други завинаги са запомнили
датата 12 януари,1920г., когато е основано читалището.
На учредителното събрание,
в което за членове са записани общо 23 души, е избран
управителен съвет в състав:
Стоян Минев Дойчинов –
председател, Тодор Дръндев – подпредседател, Таньо
Шарков – секретар и Дечко
Карастойков – касиер. За членове на контролната комисия са избрани Къньо Ненов,
Иван Влахов и Петър Попов.
Целите, залегнали в първия
читалищен устав били: да
се подготвят и изнасят вечеринки, а със събраните от тях
средства да се закупуват книги за обзавеждане на библиотека, да се подпомагат силни
по успех, но бедни ученици.
Така читалището изпълнява
както просветна, така и взаимно спомагателна дейност.
Ако сега имаме възможност да видим първите представления на читалищните
самодейци, вероятно бихме
се смели до сълзи, но също
така и да се възхитим на ентусиазма на тези хора, които,
преодолявайки неимоверните трудности, се стремят да
просветят своите съселяни.
Деветоюнските
събития
през 1923г. са причина читалищната дейност да замре,
но след 1926г. тя отново се
възражда. Изработва се печат на читалището и се приема нов читалищен устав. На
сцената се появяват първите
жени. До тогава е било недопустимо жени да участват в

представления, и затова женските роли се изпълнявали от
мъже.
През 1938г., се построява
нова училищна сграда, а
старата, строена през 1926г.,
се отстъпва на читалището.
Това донася голяма радост
на тогавашните читалищни
дейци. Въпреки че е малко
неугледна и твърде неудобна,
постройката се превръща за
тях в самостоятелен подслон,
който те постепенно преустройват в сцена и салон.Сцената била обградена с декори
като стая, които прикривали
стоящите отзад самодейци.
Теснотията била голяма.
Първоначално
осветлението на сцената и салона е
с обикновени газови лампи,
които се загасяли при започване на представлението.
Така било до 1953г., когато се
извършва пълната електрификация на с.Копринка. Салона се е отоплявал посредством печка – голям варел,
който топлел само седящите
до него, а останалите – зъзнели от студ. Столовете били
обикновени, дървени, навързани с летви, за да не се разместват. Първите столове са
почти до сцената, така че седящите на тях първо чували
суфльора, а след това артиста.
Изключително важно е
било да се намери подходящия суфльор – човек опитен
и с шепнещ глас. До голяма
степен той допринасял за успеха на една пиеса, тъй като
времето за подготовка на
постановките е било твърде
кратко.
Но как се избирали самите
пиеси? Това не е било много
лесно. Съществували няколко проблема: бедния книжен
фонд на читалищната библиотека и цензурата, наложена
от полицията. Репертоарна
комисия подбирала пиесата, която трябвало да се хареса на цялото читалищно
ръководство,
сформирал
се актьорския състав, след
което пиесата се отнасяла
в Околийската полиция за
одобрение. До 1944г. полицията притежавала списък
с разрешени пиеси и имала
решаващата дума. След като
дежурния полицай подпечатал пиесата и напишел мечтаната дума „разрешавам”,
репетициите започвали. За
да разнообразят театралния
си репертоар обаче, изобретателните читалищни дейци предприели една много
интересна тактика: сменяли
обложката със заглавието на
една пиеса с друга, включена
в списъка на разрешените,
и тъй като в полицията обръщали внимание само на
заглавието, не и на съдържанието, пиесата получавала
разрешение.Тази дълга процедура скъсявала времето за
репетиции и заучаване на текста, което пък издигало ролята на суфльора като човек,
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на когото се уповават всички
артисти.
Новата
самостоятелна
читалищна сграда дава възможност за разгръщане на
художествено-просветната
дейност. Съставени са две
театрални трупи, които се
състезават в по-добро изпълнение, и тамбурашки оркестър под ръководството на
Димитър Стоянов. Изнесени
са много представления:
„Многострадална Геновева”,
„Бащи и синове”, „Три синджира роби”, „Пленникът от
Трикери” и мн.други.
За развитието на читалищната самодейност изключителен принос има Димитър
Стоянов, поставял малки
оперети, композирани от самия него.
Със средствата, събирани
от представленията, е закупен единствения в селото
батериен радиоапарат. Тъй
като през деня хората били
заети, а и от икономична
гледна точка, радиоапаратът се е пускал само вечер,
и то по време на новините.
Единствено Димитър Стоянов е имал правото да пуска
апарата. Хората с респект
влизали в читалищния салон, присядали на столовете
и в пълно мълчание изслушвали новините, след което
ставали и доволни си тръгвали, коментирайки чутото.
Деца и младежи в салона не
се допускали, тъй като били
доста шумни и пречели на
спокойствието на останалите
слушатели.
Дейността на читалище
„Пробуда” не остава незабелязана. Започват да се появяват съобщения в печата, отразяващи неговата дейност.
Периодът 1941г. – 1944г. е
изпълнен с много трудности
в културната дейност на читалището и дейността постепенно замира.
След 9 септември 1944г. комунистическата партия има
изключително амбициозна
политика в областта на културата. За осъществяване на
тази политика за читалищни
дейци се привличат младежи
и трудещи се, като участията
им в читалищните мероприятия се поощряват всячески.
По това време цялото читалищно имущество се е съхранявало в голям шкаф-гардероб. Тук се събирал както
реквизита, така и книгите,
съставляващи читалищната
библиотека.
Населението на с.Копринка
се увеличавало все – повече,
броят на самодейците нараствал, нараствали и нуждите на копринчани от просвещение и духовно развитие.
Малкият читалищен салон
вече не отговарял на техните
изисквания и потребности.
На сесия на селсъвета с председател Миньо Димов, през
1958г. се взема решение за
построяване на нов читалищен дом със средства от самооблагането. През есента на
1958г. започва подготовката
и няколко месеца по – късно
се полага и първата копка.
Цялото административно
ръководство и цялата общественост са изключително
ентусиазирани и заредени с
оптимизъм. Хората с желание се отзовават и полагат
доброволен труд при изграждане на читалищната сграда.
Средствата, които се набират ежегодно от населението
са недостатъчни, строежът
върви трудно и продължава
до 1963г., когато е завършен
в общи линии.Експлоатацията на сградата започва през
1964г., а официално тя е открита на 05 ноември 1965г.
от тогавашния кмет Паун
Русев.
Мария Желева - библиотекар
Материалът е изготвен по
спомени и документи, предоставени от Тенчо Павлов,
Мария Бакалова, Гочо Пеев,
Паун Русев
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Стефка КАРАГЕНСКА

Кантора за
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

Агенция за
социални услуги
Стефка Карагенска
почасово гледане
деца, възрастни, болни

НИЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ
бул. ”23 пех. Шипченски полк” 2 /над новата аптека ”Марешки/
Съдейства
банковикредити,
кредити,ипотеки,
ипотеки,
консултации;
Съдейства за банкови
консултации;
лицензиран
оценител;изготвяне
изготвяненанадокименти
документи;
Лицензиран оценител;
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 мототехника 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 Вапцаров) - 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, (обзаведен) - 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 Кирков, (с гараж) - 125000 лв.;
Тристаен, ет.1 (висок), Скобелевска, (за ремонт) - 90000 лв.;
Тристаен, ет.7, Център, до Лидъл
- 95000 лв.;
Тристаен, ет.2, (по БДС), до Лидъл - 95000 лв.;
Тристаен, ет.4, (без асансьор),Старата казарма - 110000 лв.;
Тристаен, ет.5, (без гараж),(след
ремонт) - 110000 лв.;
Четиристаен с бокс, Запад, Абаята, 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

ТОП ОФЕРТА

• Обзаведена мансардна гарсониера Манастира, със санитарен
възел и бяла техника
цена 30 000 лв.
• обзаведен офис над
Халите, със санитарен възел и климатик
цена 30 000 лв.
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 двор160000 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, Гимназията -300 лв.;
Обзаведен, тристаен, Пазара
-300 лв.;
Обзаведен, тристаен, под Общината -300 лв.;
Обзаведен, двустаен, Изток бл.3
-250 лв.;
Частично обзаведен, тристаен,
Пазара -250 лв.;
Необзаведен, тристаен, до Райфайзенбанк -200 лв.;

ул. ”Отец Паисий” 33
ет. 1, офис 4
(южно от пазара)

0898 641 138

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ

ПРОДАВА
20000 лв.

Боксониери

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.

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 строителство - 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 Бузлуджа, 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

ТОП ОФЕРТИ:
1.Продавам едноетажна тухлена 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, гараж 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 конструкция, ламаринено покривно покритие, под - бетон - 16 500 лв.
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-дане, 18 кв.м., до съда - 180 лв.

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
0888 974 040; 0896 741 102;
Тел: 0431 6 53 23; GSM0888260 361
e-mail: helioskz@abv.bg

ПРОДАВА в Казанлък:
– 2-стаен, П, център, 62000 лв.
– 2-стаен, ново строителство,
център, обзаведен, 87000 лв.
– 3-стаен след ремонт, обзаведен, 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.

- 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 строителство, двор 1220 кв.м.
- Енина – земеделски земи,
цени – в офиса на агенцията.
- Мъглиж – тухлена двуетажна
къща, двор 700 кв.м., 55000
лв.
- Средногорово – дворно място 620 кв.м., 8000 лв.
- Средногорово – дворно
място 790 кв.м., с ток и вода,
11500 лв.
- Среднo Изворово – УПИ
1400 кв.м., 22000 лв.
- 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 апартамент, 300 лв.
- етаж от къща, център,300 лв.
- офиси в центъра 100 лв., 120
лв., 200 лв.
- производственои помещение
30 кв.м., 150 лв.

САЛАМАНДЪР ООД
СИГУРНОСТ, ОХРАНА И СОД

WWW.SALAMANDER-BG.COM
БУЛ. ”АЛ. БАТЕМБЕРГ” 7А; ТЕЛ. 6 22 65, 6 22 57

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

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-тамент, монолит, изложение
юг/запад, добро състояние,
цена по договаряне
Кв.„Васил Левски”, тристаен апартамент, монолит,
добра локация, цена 65 000
лв.
”Изток”, тристаен апар-тамент, 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 работещ търговски обект, двор
1350 кв.м., цена по договаряне

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 етажа- 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, ценадоговаряне
Къща- гр.Мъглиж, моно-лит, плоча, външна
изола-ция, цена 47 000 лв.
ПОД НАЕМ
Двустаен апартамент, център, 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 салон, с оборудване, център,
наем 400 лв.
Магазин, център, 95 кв.м.,
собствен санитарен възел
и склад, наем- договаряне

Пълен офертен бюлетин в офиса на агенцията:
0896 655 771; 0877 655 771; 0887 422 966
тел./факс.: 0431 63 566

тел: 0887 420 331
Казанлък, ул. ”Св. Никола” 9

Вече е наличен 2-ри брой на списание "Кула"
Можете да го закупе в редакцията на в. Искра
(ул. "Искра" 2)
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0889 969 602
0889 969 603
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27. 0896741102 - Къща в гр. Казанлък тухла , Център - 100 000лв.

e-mail: Triumph@mail.bg / тел: 0899 33 74 99

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.

“Шипченска епопея” №4 западно от х-л Диамант

32. 0896741102- Парцел в с.Скобелево 550кв.м. Център - 16 000лв.
33. 0899178887 - Парцел в с. Средногорово 1дка - 16 000лв.

ПРОДАВА:

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 района на бърза помощ след ремонт
130000лева
Четири стаи с кухненски бокс,
монолит, среден етаж, в жк.Васил
Левски-72000лева
Мезонет –ново строителство, газифициран,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 централна поща,-18000лв
КЪЩИ В РЕГИОНА
Работещ бизнес-магазин за хранителни 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 –център- 35000лева.
Къща в с.Скобелево- 22000 лева
Къща в с.Средногоро¬во-500кв.м.
двор-13500лв
Дворно място в с.Горно Черковище-център, ток ,вода-10000лв.

КАНТОРАТА СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОКУПКА НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С БАНКОВ КРЕДИТ

ДАВА ПОД НАЕМ:

Еднастаен, не обзаведен -150лв.
Две стаи с кухня, обзаведен -200лв
Две стаи с кухня не обзаведен180лв.
Три стаи с кухня след ремонт

обзаведен - 330лв
Магазин-център -190кв.м.-1200лв
Магазин ,партер-150лв.
Офис-200лв

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В
ОКОЛНОСТИТЕ НА КАЗАНЛЪК С
ПРЕДИМСТВО СА ЗЕМИ В МЕСТНОСТИТЕ
КАЙЛЪКА И КАЙНАРДЖА

0899 33 74 99

ОЛИМ ПИ Я

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

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 пълно 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-веждане и гараж - по договаряне
2-стаен, монолит - 55000 лв.
Къща в гр. Казанлък, ”Розариум” - 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.

ИЗТОК

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 тераси, пълно обзавеждане, до полицията
- 92 000

ОФЕРТИ:

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 района на Бар Краси, ет. среден, изцяло
обзаведен, цена: 58 000 лв.
3 ст.+б., тухла ‘Мана-стира’, юг-север, 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.

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.

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.

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Казанлък 6100
Хотел “Роза”
ет.1, офис 117
0431/6 48 06

0883
1287
12
0899
177588
0899 17 88 87
0888
787875
0888
7514
14

Малки обяви
Продава:

1. 0899178887 - Гарсониера 44кв.м. панел кв."Изток" среден етаж , изложение:юг - 29 000лв.
2. 0876030556- Къща в гр.Казанлък 500кв.м. дворно място , РЗП - 200кв.м.
масивна , централна част - 325 000лв.
3. 0888787514 - Тристаен 94кв.м. ново строителство "Център" напълно обзаведен , лукс , среден етаж - 120 000лв.
4. 0896741102 - Гарсониера 44кв.м. панел кв."Изток" средна част , за ремонт
- 30 000лв.
5. 0899178887- Къща в гр. Казанлък 2 етажа , масивна , централна част - 275
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 Левски" среден етаж - 73 000лв.
46. 0896741102 Тристаен 96кв.м. ново строителство кв."Васил Левски" среден
етаж - 92 000лв.
47. 0899178887 - Къща в с. Долно Изворово 1дка дворно място, тухла на гредоред , кухненско оборудване, ПВЦ дограма - 47 000лв.
48. 0896741102 - Тристаен 100кв.м. монолит кв."Васил Левски" среден етаж
ПВЦ дограма - 68 000лв.
49. 0876030556- Двустаен 68кв.м. панел кв."Изток" среден етаж - 45 000лв.

6. 0876030556- Тристаен 88кв.м. монолит "Център" обзаведен - 90 000лв.

50. 0896741102 - Гараж 20кв.м. подземен - 20 000лв.

7. 0896741102 - Двустаен 68кв.м. панел кв."Изток" горна част - 38 000лв.

51.0876802079 - Изгодно продава УПИ - 756 кв. м. и УПИ - 673 кв. м. до парк
”Тюлбе”, директно от собственика. Цена по договаряне.

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" обзаведен - 52 000лв.
11. 0876030556 - Парцел в с. Виден 900кв.м. ток и вода - 18 000лв.
12. 0896741102 - Тристаен 96кв.м. монолит "Център" обзаведен - 46 000 евро.
13. 0899178887 - Тристаен 84кв.м. панел кв."Изток" горна част - 48 000лв.
14. 0876030556- Парцел в с.Бузовград - 1515кв.м. централна част - 44 000лв.
15. 0896741102 - Тристаен 88кв.м. панел "Център" обзаведен - 76 000лв.
16. 0899178887 - Двустаен 64кв.м. панел кв."Изток" долна част - 52 000лв.
17. 0876030556 - Къща в гр.Казанлък 3 етажа , обзаведена , Широк Център 310 000лв.

52.0889437485 Продавам боксониера, ул. "Тодора Бакърджиева" №11, южна,
без посредник
53.0896741530 Продавам дворно място с право на строеж 2,6 дка., (може и на
две части) парк "Тюлбе" (срещу "Бялата къща")
54.0896741530 Продавам дворно място 400 кв.м. местност "Кайнаклъка" (срещу СБА)

Купува:

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

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

6.0888787514 земеделска земя обработваеми в цялата страна.

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

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

20. 0899178887- Къща в с.Копринка 3 етажа , 500кв.м. дворно място , централна 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

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

САЛАБАШЕВ

6100 КАЗАНЛЪК, ПЛ. “СЕВТОПОЛИС” 12А, ЕТ. 2
E-MAIL: IMOTI_SALABASHEV@ABV.BG
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., Изток под гл. ул. - 35000 лв.
2 ст+к, 64 кв.м., ет.1, паркет, теракот, 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, шпакловани 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, паркет, 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-обзаведена, килер, нова вх. вр., изба, таван,
Абаята-68000 лв., Изгодно
2ст+б, мон., 58 кв.м., pvc, нова вх.

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

вр., вътрешен, изба, Абаята-49000 лв.,
договаряне
2ст+к, мон., ет.1, една стая ремонтирана, 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, облицована баня, блинд.вх.вр., нови интер.
вр., мокро помл, 2 тераси, асанс., II зона
- 78000 лв.
2ст+к, 65кв.м., обзаведен, изба, много 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 желание гараж, виен.сладк., срок на завършване 09.2021г.-90000 лв.
3ст+к, н.стр., 140кв.м., ет.2, pvc,
изол., ламинат, теракот, завършен напълно, баня с тоал., мокро пом.стоал.,
големи стаи, отделна оборудвана кухня, 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., обзаведен, 2 тераси, изба, мет. гараж пред блока, 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

Под наем:

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.
5.0893010818 Наемам земеделска земя. ЛИВАДИ 20 лв/дка., НИВИ 25
лв./дка
6.0884351989 Дава се гарсониера под наем на улица "Свобода" №23
(широк център)
7.0889620751 Давам стая под наем. Санитарен възел, къща. Ул."Гладстоун" №38
пом.отделни, изба, над Ланков-65000 лв.
4ст+б, мон., 100 кв.м., ет.2, 3 южни
стаи, 2 тераси, таван, изба, под Общината-96000 лв., договаряне
4ст+б, мон., 100 кв.м., ет.3, pvc, преустроен 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, таван, изба, кв.В.Левски-77000 лв.
Магазин, н.стр., 46кв.м., pvc витрина, теракот, сан.въз., централна част42000лв., 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-ъглов, 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, калкан, двор 175 кв.м, II зона-85000 лв.
Къща, н. стр., 2 ет., съст. се от голяма 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.избен 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 тоалетна вътре, ламинат, теракот, мн.добро
съст.,
л.кухня, двор 400кв.м., под
гарата-80000лв.
Къща 85кв.м., тухла, цв.pvc, ламинат, 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 зона-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., обзаведен, 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.панели, гараж, навес-барбекю, отделна постройка-стая за гости, битова
стая-механа, доп.постр., лок.парно на
пелети, климатици, къщата е разчупена 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, таваните с гипсокартон, измазана, л.к.+стая и баня с тоал., гараж, навеси, доп.
постр., двор 500кв.м.-43000лв.
с.Средно
изворово,
дв.място
845кв.м., панорамно, лице 27м., правоъгълна форма, овощни дръвчета, ток,
вода и канализация на улицата, мн.добър имот-17000лв.
с.Енина, дв.място 600кв.м. /20 на 30
метра/, вилната зона-25000лв.
с.Дунавци, дв.място 520кв.м., граничи с целогодишно пълноводна вада, на
мн.хубаво място-11000лв.
под наем
3ст+к, н.стр., 90 кв.м., ет.6, завършен, pvc, ламинат, теракот, 1 спалня
обзаведена, оборудвана кухня, пералня,
2 климатика, център-350 лв.
2ст+к, 65кв.м., ет.4, частично обзаведен, Изток-ср.част-200лв.
Магазин 40кв.м., сан.възел, с лице
на главната улица, бившият телевизионен сервиз-300 лв
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160 години Библиотека "Искра"

ВАЛЕНТИНА ОТ ШКОЛАТА НА МЪГЕВА
ВЗЕ НАГРАДА ОТ ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН
ОНЛАЙН КОНКУРС "КЛАВИСИМО"
През юни т.г. се проведе
"Първи национален онлайн
Конкурс за млади изпълнители на клавирни творби от
български и чужди автори
- "Клависомо", организиран
от Академия "Арт Вижън",
София.
Жури с председател Наталия Христова оцени учстниците. Сред наградениете е и
казанлъшкият талант Валентина Тояганова, възпитаничка на музикалния педагог
Мариана Мъгева от Школа
,,Орфей'' при НЧ,,Възродена
искра 2000'' Тя е отличена с
второ място в трета възрастова група.
За тази година това е нейната втора награда. Първото и` отличие за 2020 г. е от
конкурса "По пътя на славата", проведен през месец
февруари.
Това е първото участие на
Валентина в онлайн конкурс.
Интересното при него е, че Валентина Тояганова
конкурсът се провежда изцяло на живо, като изпълнение- онлайн, на живо се съобщават
то се предава в реално време победителите от конкурса.
(не е запис). Обявяването Провеждането на конкурса
на резултатите отново става по този начин се доближава

Един от първите български фотографи е монахът Хрисант Рашович.
Той е живял и работил в
Казанлък.
Твърде вероятно е Хрисант Рашович да е родом
казанлъчанин, тъй като в
Казанлък през онези години
е съществувала фамилия Рашеви. Хрисант е роден около
1820 година. Според някои
предположения
завършва
духовна семинария в Русия.
Там изучава и фотографското изкуство. Работата му като
фотограф в България е засвидетелствана през периода
1861-1871 година.
През 1861 г. Хрисант Рашов
посещава и отсяда за известно време в град Стара Загора
в училището при църквата
„Св. Никола“. Според Захари
Княжески Хрисант е можел
да прави портрети с фотографски апарат, да поправя
часовници, да работи с бои и
да боядисва различни видове
платове и кожи, както и да
подвързва книги.
През 1867 година Хрисант
посещава град Чирпан и се
среща с Георги Данчов-Зографина. Самият Георги Данчов
по-късно пише, че е научил
правилата на фотографията
от „Хрисанда Фотографа Казанлъчки“. През същата година Хрисант е посетил и град
Карнобат.
Хрисант Рашович е бил

Медал и грамота за Валентина Тояганова

Специална награда за
професионални качества на г-жа Мъгева
максимално до тези, проведени на живо.
Специална награда за
професионални
качества

на учителя, получи и г-жа
Мъгева.
Валенина изпълни пиеси от
Григ и Андрей Стоянов.

ЕДНИ ОТ ПЪРВИТЕ
БЪЛГАРСКИ
ФОТОГРАФИ
СА РАШЕВИ
ОТ КАЗАНЛЪК

игумен на Мъглижкия манастир „Свети Николай“ през
периода 1869-1871 година. В
българския периодичен печат
през онези години са запазени сведения за това, че той се
е занимавал с благотворителност, подпомагал е например
финансово някои ученици от
Стара Загора за обучението
им в страната и в чужбина.
Правил е опит, макар и неуспешен, да открие Духовна
семинария в манастира.
От монаха Хрисант са известни няколко фотографии,
като например: портрет на
Стефан Касъров от 1869/70
г., портрет на художника Николай Павлович от 1871 г.,
групова снимка на част от
основателите на читалище
„Братско дружество“ в село
Шипка от 1871 г.
Освен Хрисант, като фотограф през първата половина на 70-те години на XIX
век в Казанлък е работил и
Христо Рашоолу. Оказва се,
че той е ученик и роднина на
Хрисант Рашович.
Върху една пощенска картичка изпратена до Иван
Топузов (син на Петър
Топузов) подателят Чудомир
е преписал от оригиналната
фотография следния текст:
„Семейство Ганчо Павлов
Пипалов, търговец на розово
масло фотографиран в 1871
год. от любител фотограф
Христо Рашоолу научил това
изкуство от свой роднина,
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е
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160 НОВИ КНИГИ
По повод своя 160-годишен юбилей, Общинска
библиотека "Искра" обявява Дарителска кампания
„160 нови книги за 160 години Библиотека „Искра”.

Още със създаването на новия фонд на библиотеката в
първите следосвобожденски
години, казанлъчани щедро
и с отговорност са дарявали,
за да продължи просветното дело на Възраждането,
да се запази “Искрата” на
знанието.
Особено силен е този процес в началото на 1924 година, когато започва изграждането на “Казанлъшки архив”
и колекцията “Старопечатни
книги”.
През последните години
комплектуването на библиотечния фонд отново разчита
частично на дарителите, на
тяхната подкрепа и разбиране ролята на библиотеката
като културен институт. Заедно продължаваме да обогатяваме тази културна традиция,

заедно доказваме, че четенето е необходим процес за
израстването на отделната
личност и обществото.
Затова…
Очакваме да ни подарите и тази юбилейна година нова книга за рождения
ден! Вярваме, че в нашата
община ще се намерят 160
сърцати съграждани, за
които ще Ви информираме
с удоволствие.
Може да пишете на email:

iskra_lib@abv.bg

или да позвъните на
телефони:

0431/63794– Общинска
библиотека „Искра”,
0884100865- Мария
Чалова
0879101068- Екатерина
Трендафилова.

Ще приемем с удоволствие
Вашите дарения на адрес: гр.
Казанлък, ул. Искра 1.

ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИНА ЗА
ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА
"ИСКРА" СТАРТИРА С
НОВА ПРИДОБИВКА ЗА
КАЗАНЛЪЧАНИ И
НАУЧНИТЕ СРЕДИ
монах в Светогорския манастир. Така писува на фотографията. Чудомир.“. Оттук научаваме, че Христо Рашоолу
и монахът Хрисант Рашович
са роднини и че Христо се
е научил на фотография от
Хрисант.
За щастие е запазено копие
от фотографията правена от
Христо Рашев през 1871 година, на която е сниман Ганчо
Пипалов със семейството си.
Розотърговецът Ганчо Павлов
Пипалов е роден през 1828
г. в Казанлък. Произвежда и
търгува с розово масло в страната. Член е на Земеделската
каса – Казанлък. Умира през
1909 година.
През 1874 г. в Цариград е
отпечатана книжката „По
възпитанието на девойките“ в превод на А. Шопов. В
края на книгата са поместени
имената на казанлъчаните
спомоществователи на това
издание. Едно от записаните
имена е „Хр. Ив. Рашев Фотограф“. Често пъти в тези
списъци след името на човека
е изписвана и неговата професия или пък неговото родно място.
В случая тук имаме още
едно потвърждение, че казанлъчанинът Христо Иванов
Рашев е фотограф по занятие.
Освен трите му имена и професия, знаем и годините на

неговата дейност, със сигурност е работил фотография
през периода 1871-1874 година. Можем да предположим,
че той се е занимавал с фотография поне до 1876 или 1877
година.
Какво обаче се е случило с
него след Руско-турската война и Бегът през онези години,
не е известно. Дали е доживял
Освобождението, дали се завърнал в Казанлък, но без да
се занимава вече с фотография? А е възможно и след Освобождението да е останал да
живее в друг град например
в Северна България. Всичко
това са само предположения.
За монахът Хрисант Рашов
и за Христо Иванов Рашев ни
е известно че са били „близки
роднини“. Този факт, както и
еднаквата фамилия, ме карат да предположа, че те са
например братовчеди по бащина линия или пък по-възрастният Хрисант е чичо на
Христо Рашев.
Ако някой някога пише
подробна история на фотографията в Казанлъшко,
нека не забравя имената на
първите двама – Хрисант
Рашович и Христо Иванов
Рашев, фотографи живели и
работили в Казанлък преди
Освобождението.
Николай Вапирев

Тази година Общинска библиотека “Искра” чества 160
години от началото на библиотечното дело в Казанлък
на общодостъпен принцип.
Оскъдни сведения сочат за
наличието на училищни библиотеки преди 1860 година,
но първата библиотека, до
която можел да се докосне
всеки ученолюбив и четящ
казанлъчанин, е тази към
първото българско читалище
“Народно българско читалище”, създадено на 27 декември 1860 година. Именно тази
дата днес библиотечните специалисти отчитат за начало и

на казанлъшката обществена библиотека.
Екипът на ОБ “Искра”
отбеляза с помощта на обществеността достойно и с
богата програма своя предишен, 150-годишен юбилей. Не по-малко богата
беше и подготвената програма за следващото почетно летоброене от раждането
на културната институция160 годишнината. Появата
и разпространението на
коронавируса, обаче, наложиха цялостна промяна във
визията.
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