
Министерството на културата се 
ангажира да осигури недостигащите 
средства за изготвяне на проектната 
документация за консервация и 
реставрация на 
Паметника на 
Свободата

Жив е той,

ЖИВ е!

Цена 0.60 лв. Вестникът на 10 поколения казанлъчани
БР.

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

В ЦЯЛАТА СТРАНА
ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. “РОЗОВА ДОЛИНА” №3

/СРЕЩУ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БИВШИЯТ М-Н “АЛБЕНА”/

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

0899 80 30 83КУПУВА
НИВИ В ЦЯЛАТА СТРАНА 
ИЗКУПУВАМ ЧАСТИ ОТ НЕПОДЕЛЕНИ НИВИ

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

МАГАЗИН ”ИЗТОК 23”

Винаги вкусна и разнообразна 
храна от нашата топла витрина Професионални услуги от 

магистър по фотография 
и интериорен дизайнер

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

Материали 
за художници

БЪЛГАРИЯ Е ПРИЕТА В ERМ 2

На 09.07.2020г. честваме 
170 години от рождение-
то на големия български 
поет и писател Иван Вазов. 
В навечерието на юбилея 
Музикално-поетична ве-
чер, посветена на Вазов, 
представиха възпитани-
ците на Гълъбина Михай-
лова и Мариана Мъгева 
от от НЧ,,Възродена искра 
2000''.

Инициативата  да почетем 
Патриарха на българската 
литература с музикално –
поетична вечер  по негови 
стихове, бе на заслужилия 
театрален деец Гълъбина 
Михайлова, подкрепена от 
музикалния педагог Мариана 
Мъгева.

Техните талантливи въз-
питаници – певци и реци-
татори от Школите им към 

170г. 
152

ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ИВАН ВАЗОВ

МЛАДИ ТАЛАНТИ ПОЧЕТОХА 
ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

НЧ ,,Възродена искра 2000’’  
Казанлък, приеха отговорно 
участието си да пеят и реци-
тират неговите ,,Песни, които 
все ще се четат’’!

Прозвучаха  Вазовата ,,Мо-
литва’’,  ,,Аз съм българче’’,  
,,Боят настана’’, ,, Отечество 
любезно’’ ,  ,,Питат ли ме де 
е зората’’, ,,Паисий’’  и други 
подбрани  тематично в спе-
циална композиция.

Той беше юнака с горещата кръв,
Караджата храбри, във битките пръв,
мъдрец във съвета, орел в планината,
за четата гордост, слава на борбата,
на Хаджи Димитър съратник и брат,
като него храбър, като него млад.
Чувства се велики в двамата горяха,
на същото знаме служители бяха,
на същата мисъл - жив образ и плът.
Единият бе главата, другият - умът,
един беше вожда, другият - кърмачът,
към смъртта готови еднакво да крачат.

Незабравим празник 
на изкуството  и песента  
стана сцената на VI-тото 
издание на конкурса "Вяр-
вай,искай можеш", София 
10-12.07.20г, организира-
но от Център за изкуство 
"Зорница", София, с музи-
кален  директор Галина 
Иванова. 

Елена Николаева представи 
успешно Школата  за поп пее-
не "Орфей" при НЧ,,Възродена 

искра 2000’’и вокалния си 
педагог Мариана Мъгева, 
като получи сребърен медал, 
Диплом и предметна награ-
да за песен на Адел, а нейна-
та учителка получи Диплом 
за професионални постиже-
ния. Много талантливи мла-
ди певци от цялата страна се 
срещнаха на открита сцена в 
района на парк "Гео Милев", 
София.

Към стр. 5

Към стр. 4

ПАПАЗОВИ 

200 
ГОДИНИ
РОЗОПРОИЗВОДСТВО
В КАЗАНЛЪК

На 24 юли е втората ре-
зервната дата за подаване 
на документи от кандида-
ти за търг за продажба на 
пионерския лагер в Равда.Към стр. 6

Към стр. 6Към стр. 5

САГАТА РАВДА - 
СТАРАТА ПЕСЕН 
НА НОВ ГЛАС

Към стр. 3

Книгата "Мемориалните музеи в Бъл-
гария" на проф. Вера Бонева и изложбата 
"Спомен за Героите" съпътстват чествания-
та на годишнината  

   ГОДИНИ 
ОТ ГИБЕЛТА НА 
ЧЕТАТА НА 
ХАДЖИ ДИМИТЪР

Из "Епопея на забравените" от Иван Вазов

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА СПЕЧЕЛИ 2-РО МЯСТО НА НАЦИОНАЛНИЯТ ПЕСЕНЕН 
КОНКУРС "ВЯРВАЙ, ИСКАЙ, МОЖЕШ" В СОФИЯ

ЗА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА:

Едни от най-се-
риозните успехи на 
българската външна 
търговия – макар и 
не толкова като ко-
личествени измере-
ния, а по точно като 
утвърден имидж – са 
свързани с дейност-

та на розотърговски-
те къщи в Казанлък.

Към стр. 3
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Позиция

Седмицата

Община Казанлък в 
момента изпълнява два 
инфраструктурни проек-
та, които са част от Ин-
вестиционната програма 
за 2020 година, каза за-
местник-кметът Даниела 
Коева.

Единият от тях е свързан 
с реконструкция на улиците 
„Олимпиада“ и „Толиати“. 
Коева подчерта, че тяхното 
изпълнение е факт още в на-
чалото на строителния сезон. 
Реконструкцията обхваща 
изграждане на тротоари на 
улица „Олимпиада“, където 
до момента на ремонта не е 

имало такива, а в обхвата на 
улица „Толиати“ – подмяна 
на тротоар пред блок 41, как-
то и асфалтиране на пътното 
платно с две ленти и шири-
на 7 метра. Коева подчерта, 
че този проект в голямата си 
част е приключен.

Към момента е изградено 
отводняване на улица „Олим-
пиада“ от север, където квар-
талът е с изработен подробен 
устроийствен план, но там 
все още няма реализирани 
строителни дейности и по-
върхностните дъждовни води 
е трябвало да бъдат отведени 
съответно извън платното. 
Такова отводняване е реа-
лизирано. Положен е пър-
вият пласт на асфалтовата 
настилка, като до полагането 
на окончателния пласт от ас-
фалт по пътното платно ще 
бъде изчакан известен пери-
од от време, предвид факта, 
че преди изграждането на 
асфалтовата настилка по 

улицата е изпълнен проект 
по подмяна на главен водо-
провод, който е добре уплът-
нен от строителната фирма, 
но въпреки всичко, се очаква, 
че може да настъпят извест-
ни деформации: „Затова ще 
изчакаме някакъв период 
между основата, която сме 
положили в момента от ас-
фалт и втория, износващия 
пласт, за да следим за евенту-
ални деформации. Мисля, че 
е важно да отбележа, че пре-
ди да бъде положен първият 
пласт, фирмата – изпълнител 
на асфалтовите дейности 
направи лабораторни замер-
вания и характеристиките 
на положената основа бяха 
в норма. Но въпреки това, 
предвид факта, че там дос-
коро имаше изкопи за пола-
гане на водопровод, ние сме 
изключително предпазливи 
и искаме да вземем всички 
мерки, за да може износва-
щият пласт асфалт, който ще 

се положи да бъде с много 
добро качество.“

По думите на замест-
ник-кметът Даниела Коева, 
друг съществен обект свър-
зан с подобряване на ин-
фраструктурата, който из-
пълнява Община Казанлък 
е реконструкцията на улица 
„Войнишка“ и районът север-
но от нея – улиците „Крън“, 
„Гоце Делчев“, „Надежда“, 
„Трети март“ и „ Станьо Гъ-
дев“. В този район е подме-
нен водопроводът. Предстои 
асфалтиране на улиците и 
едновременно с това започ-
ва и подмяна на водопро-
вода по улица „Войнишка“. 
Подмяната ще започне от 
източната страна на улицата, 
при кръстовището с улица 
„ген. Столетов“ и ще продъл-
жи до кръстовището с улица 
„Вожели“. След подмяната 
на водопроводите на улица 
„Войнишка“, тя също ще бъде 
асфалтирана.

РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА УЛИЦИТЕ 
„ОЛИМПИАДА“ И „ТОЛИАТИ“ ПРОДЪЛЖАВА

Даниела 
КОЕВА

На 14-и юли (вторник), 
в сградата на Общината 
се състоя публично об-
съждане на Отчета на бю-
джета за 2019г. на Община 
Казанлък.

Заместник – кметът по бю-
джет и финанси Драгомир 
Петков и директорът на ди-
рекция „Финанси и бюджет“ 
Славена Бояджиева отче-
тоха 19 862 870 лв. общин-
ски приходи и 35 552 171 лв. 
– държавни.

В С близо 5 млн.лв. пове-
че от 2018г. и над 8 млн. лв. 
повече спрямо 2017г. бе от-
четеният Бюджет на Община 
Казанлък за 2019г.

От общо 55 415 041 лв. при-
ходи 64 на сто са от държавни 
дейности.

Близо половината от разхо-
дите на Общината през 2019 
г. са за образование – 26 062 
174 лв.: възнаграждения и 
издръжка на детски градини, 
училища и ОДК „Иван Рил-
ски“, лагер „Паниците“, уче-
нически автобуси, дофинан-
сиране на газификацията на 
ОДК „Иван Рилски“ и проекта 
на детска академия за разви-
тие на таланти към училище-
то в село Розово.

По висок дял на разходите 
следва функция „Жилищно 

УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА 
УСЛУГАТА “ТОПЪЛ ОБЯД”

До 24 юли 2020 г. e удъл-
жен срокът за предоста-
вяне на услугата „Топъл 
обяд“ по проект „Целево 
подпомагане с топъл обяд 
в Община Казанлък“.

От началото на работата 
по проекта на 04.05.2020 г. 
до момента топла храна за 
обяд – супа, основно ястие, 
хляб, десерт всеки работен 
ден достига до дома на 200 
потребители.

Целта на „Топлия обяд“ е 
подобряване на качеството 
на живот на уязвими хора, 
които не могат да осигурят 
сами или с помощта на близ-
ките си своите ежедневни по-
требности от храна, в услови-
ята на обявената извънредна 
ситуация.

Дейностите по проекта 
се изпълняват от „Домашен 
социален патронаж“, гр. Ка-
занлък. Информация и/или 
заявка за включване в услу-
гата „топъл обяд“ може да 
бъде подавана на следните 
телефони: 

0884 600 281,

0431 98 285, 
както и на ел. поща 

dspkz@abv.bg, 
всеки работен ден от 08:30 

до 16:30 часа.

За да бъдат включени в 
„топъл обяд“ потребителите 
трябва да попадат в следните 

целеви групи:
· Лица с ниски доходи, под 

линията на бедност, опреде-
лена за страната, за време-
то, в което са поставени под 
задължителна карантина;

· Уязвими лица, в това 
число и възрастни над 65 
години, без доходи или с до-
ход под линията на бедност, 
определена за страната, 
които живеят сами и нямат 
близки, които да се гри-
жат за тях и в условията на 
извънредното положение, 
обявено за страната не са 
в състояние да си осигурят 
прехраната;

· Лица, които поради въз-
растта си, поради трайно 
увреждане или в резултат 
от заболяване не могат да се 
самообслужват и не могат да 
осигурят сами или с помо-
щта на близките си своите 
ежедневни потребности от 
храна.

В допълнение към дос-
тавянето на топлия обяд 
нуждаещите се могат да 
разчитат и на допълнителна 
подкрепа, като закупуване 
на хранителни продукти, 
лекарства, продукти от пър-
ва необходимост. Покуп-
ките се извършват с техни 
лични средства.

Проект „Целево подпома-
гане с топъл обяд в община 
Казанлък“ е финансиран 
по Целева програма „Топъл 
обяд у дома в условията 
на извънредна ситуация 
– 2020г.“.

На 30 юни 2020 г. бе по-
дписан Административ-
ният Договор за проект 
„Изграждане на социал-
ни жилища“

Инфраструктурният проект 
предвижда ново строител-
ство на общо 10 броя социал-
ни жилища за социално слаби 
хора.

Чрез изпълнение на про-
ект „Изграждане на социални 
жилища“ ще бъде създадена 
подходяща социална инфра-
структура, която да осигури 
нормални условия на живот 
на уязвими, малцилствени и 

социално слаби групи, хора 
в неравностойно положение 
сред населението на Община 
Казанлък.

Къщичките ще бъдат из-
градени в 4 общински имо-
та на територията на град 
Казанлък:

– ул. „Петьо Ганин“ № 2, 
№ 5 и № 7, където ще бъдат 
построени три еднакви двуе-
тажни двуфамилни жилищни 

къщи.
– ул. „Козлодуй“ № 10, къ-

дето ще бъдат построени две 
еднакви двуетажни двуфа-
милни жилищни къщи.

Социалните жилища са 
вид общински жилища, но 
като задължителни условия 
към бъдещите потребители 
ще бъдат поставени усло-
вия за включване в образо-
вателния процес, заетост, 

здравеопазване и други.
Договорът е за предоставя-

не на безвъзмездна финансо-
ва помощ № BG16RFOP001-
1.024-0005-C01 между 
Управляващия орган на Опе-
ративна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020 в Ми-
нистерство на регионалното 
развитие и благоустройство-
то и Община Казанлък. 100% 
безвъзмездната финансова 

помощ възлиза на 
1 288 120,54 лв.
 Срокът за изпълнение на 

всички дейности по проекта 
е 24 месеца, считано от 30 
юни 2020 г.

На следващ етап на про-
екта предстои работа с 
целевите групи, които ще 
имат право на настаняване 
в новоизградените социал-
ни жилища.

ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА“ ПОЛУЧИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

“БЕЗ РЕЗЕРВИ!“ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 
ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. 

НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

строителство, благоустрой-
ство, комунално стопанство 
и опазване на околната среда 
– 10 049 939 лв. и „Социално 
осигуряване, подпомагане и 
грижи“ – 5 394 478 лв.

Изпълнени са целите по об-
новяване на детски градини, 
дворни пространства и дет-
ски площадки и съоръжения.

Свършеното по Инвести-
ционната програма предста-
ви заместник-кметът по ин-
фраструктура, строителство и 
транспорт Даниела Коева.

Облагородено е дворното 
пространство, нови детски 

площадки и футболно игрище 
към ДГ №8 „Юрий Гагарин“. В 
ДГ №17 „Славейче“ са внедре-
ни мерки за енергийна ефек-
тивност, отоплителна инста-
лация и мълниезащитна.

Облагородено е дворното 
пространство, с нови пло-
щадки и съоръжения за деца-
та и в ДЯ №4 „Пролет“ и др. 
Сред придобивките е и нови-
ят Дневен център за подкрепа 
на деца с тежки множествени 
увреждания и техните семей-
ства в сградата на Детска ясла 
№6 по проект на ОПРР.

Изграден е цялостно нов 
проект за видео наблюдение 
в източната част на града.

В отчета се посочват пред-
приетите превантивни мерки 
срещу силни валежи и избяг-
ване на наводнения. С дър-
жавни средства е изградена 
подпорната стена и възста-
новен плочестият водосток 
на река Стара река. С общин-
ски средства превантивно е 
осигурена проводимостта на 
речното легло на река Стара 
река, с. Енина и река Гюрля, 
в района на селата Горно 

Черковище и Средногорово.
За асфалтиране на улици в 

града и населените места Об-
щината е осигурила 2 228 067 
лв., за ремонт на бордюри и 
тротоари – 259 166 лв. Други 
200 000 лв. са вложени в ре-
монт на четвъртокласната 
пътна мрежа, а в частично 
изкърпване на улици – 150 
000 лв.

По Инвестиционната про-
грама са облагородени меж-
дублокови пространства, 
изцяло нови паркови прос-
транства, възстановени са ве-
лоалеята за село Ововощник, 
улици в града и населените 
места.

През изминалата година 
Община Казанлък отчете 1 
921 119 лв. остатъчен размер 
на дълга, в т. ч. дългосрочния 
кредит с „Общинска банка“ 
АД, Фонд ФЛАГ по проект 
„Образователна инфраструк-
тура в община Казанлък“ 
по ОП „Региони в растеж“  
и сключването на договор 
в края на годината с ДЗЗД 
„ФУГ“ за проекта „Светът на 
траките“, по който през 2019 
г. не е теглен кредит.

Така за изминалата годи-
на Община Казанлък отчете 
нула лева усвоен нов дълг.

След извършена проверка 
на Годишния финансов отчет 
за 2019 г. от Сметната палата 
проектът за доклад е с одитно 
становище „Без резерви!“

Това се казва в прессъобще-
нието на Община Казанлък 
по повод на състоялото се 
публично обсъждане на Отче-
та на бюджета за 2019г.

Кметът  Галина Стоянова 
отговори на всички въпроси, 
които присъстващите в зала-
та отправиха към общинско-
то ръководство и Годишния 
финансов отчет за 2019 г. на 
Община Казанлък.

Въпреки огромния интерес 
през седмицата, в деня на 
представянето само няколко 
човека се появиха в залата. 
Някои от "питащите" пред-
почетоха да се присъединят 
към спонтанния митинг пред 
сградата на Общината, като 
се забавляваха да освиркват 
напускащите след края на ра-
ботния ден служители. Между 
протестиращите бяха забеля-
зани и действащи общински 

опозиция няма демокрация. 
За това липсата на опози-

цията при представянето на 
отчета предизвиква учудва-
не. Още повече, че много от 
решенията през 2019 г. бяха 
подкрепени от опозицията, 
а други бяха променени след 
техни основателни възра-
жения. В този ред на мисли, 
опозицията помогна много 
от процесите в общината 
да протекат по-правилно. 
От друга страна бюджета за 
2019 г. достигна своеобра-
зен връх, а изпълнението му 
е повод за гордост както на 
Общината, така и на целия 
Общински съвет.

На 14-и юли беше пред-
ставен Отчета на бюджета 
за 2019г. на Община Казан-
лък. 19`862`870 лв. общин-
ски приходи и 35`552`171 
лв. – държавни.  Близо 5 
млн. лв. повече от 2018г. и 
над 8 млн. лв. повече спря-
мо 2017г.

След публикуване на пока-
ната преди седмица се появи 
огромен интерес във фей-
сбук-обществото. "Къде да се 
намери отчета?", "Какво пише 
в него?", "Защо "официоза" не 
публикува подробности?" и 
т.н. 

с ъ в е т н и ц и 
от опозици-
ята. Опози-
цията е из-
ключително 
важен еле-
мент на де-
мокрацията. 
Може да се 
каже, че без 
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Мария ГИНЕВА

Общество

Тази покана отпра-
ви Анна Кожухарова, 
директор на Общинска 
библиотека "Искра", във 
Фейсбук.

На 07.07.2020г. при спаз-
ване на всички противо-
епидемични мерки, отвори 
врати Лятната читалня на 
ОБ “Искра”- “Приказки под 
старата липа”. Читалнята е 
обособена във Филиал1 , кв. 
“Кулата” и ще работи все-
ки вторник и четвъртък, с 

работното време на филиала.
Желаещите да си отдъхнат 

под сенките на вековното 
дърво в двора, ще могат да 
прочетат и интересни спи-
сания и вестници, за всички 
възрасти и всички вкусове. 
Най-малките читатели ще 
имат възможност и да творят 
– рисуват и илюстрират, да 
беседват с библиотекаря Сте-
ла Стайкова.

Заповядайте!
Очакваме Ви!

ЗАПОВЯДАЙТЕ В 
ЛЯТНАТА ЧИТАЛНЯ НА 
БИБЛИОТЕКА “ИСКРА”

В рамките на Проекта 
са създадени работил-
ници, където младежи-
те имат възможност да 
формират различни уме-
ния с помощта на спе-
циалисти. След преми-
наване на това обучение 
те ще могат да търсят 
възможности за трудова 
реализация. Към момен-
та в него са обхванати 30 
младежи с увреждания.

Община Казанлък под-
крепи идеята, като предос-
тави за ползване помеще-
ния и оборудвана кухня. 
В нея младежите усвояват 
умения, творят и създават, 
като влагат и душа в рабо-
тата си. Техен помощник е 
Виолета Василева, сладкар, 
коят има пълно доверие на 
своите ученици в сладкар-
ския цех.

Мария Гинева поясни, 
че вече е факт регистраци-
ята на кухнята според из-
искванията и подготовката 
на цялата документация: 
„Съдействаха ни Силвия 
Халачева, директор на 
Общинската детска млеч-
на кухня и д-р Димова, 
експерт към Агенция по 
безопасност на храните – 
Стара Загора. През април 

организацията получи и дъл-
гоочакваново удостоверение 
за регистрация.“

Гинева подчерта, че Ра-
ботилничката за бисквитки 
има вече своите първи кли-
енти – фирма, която прави за 
децата на своите служители 
торбички с вкусни декорира-
ни бисквитки. Фирмата е на-
учила за „Бисквитките“ през 
платформата за социални 
предприятия „Дар пазар“ и от 
екипа на сдружението.

07 юли 2020г. – Обявен по-
реден търг за продажба на 
пионерския лагер в Равда. 
Цена 1 082 206 лв.  Кандида-
ти никакви. Има и резервна 
дата. Но по важното е, че за-
почва нова офанзива против 
продажбата. Отново се чуват 
изрази като : “Да си върнем 
Равда!”, “Спрете сделката с 
лагера ни!”. Вероятно ще про-
дължат и с „Все още можем 
да си върнем Равда, защото 
имотът е наш, на казанлъча-
ни. Да го запазим за децата 

– отново няма купувачи. А 
за тези четири години цяла 
България разбра, че лагера 
в Равда се продава. Каква 
трябва да е тази световна 
конспирация, която държи 
на страна големите инвести-
тори от “АПЕТИТНИЯ” имот, 
с единствената цел, някой 
приближен на днешната ад-
министрация да го купи на 
“безценица”?

Истината за Сагата Равда е 
затрупана под купища доку-
менти, а пелената на време-
то размива спомени, жела-
ния, емоции, истини и полу 

на нивата в ТКЗС, също няма 
доказателство за собственост.

В решение от 26.02.2008г. 
на ВКС, четем също че, през 
1963 г. е одобрен регулацион-
ния план на Равда с приложен 
план за пионерския лагер. 
Отчуждаването на земята е 
станало от ТКЗС, като за това 
е платено обезщетение.

Въпреки това, през 1993г. 
наследниците на бежанеца 
са възстановили собственост-
та на земята с решение на 
Общ.С. Несебър и в началото 
на 2003г. продават имота.

Започва 10 годишна съ-
дебна сага с обжалвания, об-
жалвания на обжалванията, 
съдебни грешки и недоглеж-
дания, които от своя страна 
отново са обжалвани.

Например, решение 
№693/30.07.2013г. за продаж-
ба на имота, е обжалвано от 
собственичка, която по греш-
ка не е изключена в решение 
№222/14.01.2004г. Отново 
следват жалби и решения на 
различни инстанции.

Окончателно съдебната 
сага приключва с решение 
187/24.10.2016г. на ВКС, с кое-
то Община Казанлък става 
пълноправен собственик.

От 2016г. Общински съвет 
– Казанлък гласува с мнозин-
ство 8 пъти цени за продажба 
на имота в Равда.

Направени са 7 неуспешни 
опита за продажба на имота, 
поради липса на кандидати.

Недостатъците на имота в 
Равда за потенциалния купу-
вач са много:

– през годините на съдеб-
ни битки собствениците са се 
стремили да докажат стату-
та на имота като земеделска 
нива. Поради това умишлено 
и целенасочено е разрушавана 
наличната материална база.

– Липса на ПУП, което не 
позволява да се изчисли и 
оцени евентуалната застро-
ена площ. Имотът попада в 
Зона „А“ – Първа линия и не 
може да надхвърля 10 метра 
височина.

– Няма пряк достъп до 
имота и такъв следва да бъде 
договорен със собственика 
на съседния имот и да бъде 
утвърден от община Несебър.

Сградният фонд е доведен 
до пълна разруха, като дори 

отпадъците генерирани от 
разрушението няма как да 
се изнесат.  Липсата на път, 
електрификация, водопровод 
и канализация не позволява 
имота да се ползва дори за 
къмпинг или паркинг.

Разбира се сухата статис-
тика и икономическата це-
лесъобпазност би трябвало 
да убедят повечето читатели 
в правотата на тезата. Но 
факта, че срещу математи-
ческите заключения се опо-
нира с литературни похвати, 
означава, че все още има 
хора носталгици, които си 

България вече е част 
от валутния механи-
зъм ЕРМ-2. Решението 
за приемането бе обя-
вено миналия петък 
(10.07.2020г.) в 19 часа 
българско време, след за-
тварянето на борсовите 
пазари.

ЕЦБ определи централ-
ния курс на лева на 1,95583 
спрямо еврото, като ще се 
намесва само ако валyтата 
ни падне до 1,66 или cе ?aчи 
над 2,24 за едно евpо.

Според правилата на 

механизма ЕРМ-2 левът може 
да се колебае в границите от 
плюс-минус 15% спрямо фи-
ксирания курс. При по-голе-
ми отклонения, ЕЦБ трябва 
да се намеси за да стаби-
лизира българската валута 
за времето на престоя си в 
чакалнята. 

Към момента няма осно-
вания да се очакват каквито 
и да било колебания. Ако ин-
тервенция се наложи, тя ще се 
осъществи чрез покупко-про-
дажба на валута и ще бъде ко-
ординирана от ЕЦБ и БНБ.

БЪЛГАРИЯ Е ПРИЕТА 
В ERМ 2от стр. 1

от стр. 1

САГАТА РАВДА: 
СТАРАТА ПЕСЕН 

НА НОВ ГЛАС

ни!” и т.н. Възможно е да се 
възобновят и авто шествията 
водени от хора,  гордеещи се, 
че слушат чалга при скорост 
над 200 км./ч. по нощните 
магистрали.

Но какво всъщност искат да 
си върнат тези хора? Лагерът 
и сега е техен. Той все още е 
на Община Казанлък. Защо 
никой не предлага план за 
възстановяване? Никой не 
намери поне един бизнес-
мен-филантроп, който да 
ремонтира Лагера, да оправи 
достъпа до него и да го пода-
ри на децата на Казанлък.

Окончателното съдебно 
решение , с което Община 
Казанлък придобива имота, 
е от края на 2016г. От тогава 
се правят опити за продаж-
ба. Четири години по късно 

истини в една обща амалга-
ма, която всеки интерпре-
тира спрямо собствените си 
интереси.

Естествено опити за про-
дажба е имало и по – рано. Но 
съдебните спорове са попре-
чили продажбата да се осъ-
ществи. Тогава управляващи 
са били точно тези, които 
сега най-силно протестират и 
виждат корупция. Изглежда, 
че под “корупция” разбират 
сделка, в която те не участват.

Ето малко хронология:
Всичко започва 1931г. с 

“оземляването” на бежанец с 
нива 5,5 дка, за което ВКС с 
решение от 26.02.2008г. при-
ема, че няма достатъчно до-
казателства. Приема също и, 
че през 1957г., при внасянето 

искат пионерския живот, пи-
онерската организация, дори 
собствената си младост. Само 
една политическа сила може 
да употреби тази носталгия, 
но за съжаление тя е пока-
зала, че нищо градивно не 
може да направи. Тя винаги 
говори от името на народа и 
държи да е последна инстан-
ция. Достатъчно е обаче, да се 
види състоянието на обекти-
те, които стопанисва.

А за лагера, дали ще се про-
даде или не, това само ще 
подпомогне или затрудни 
приходната част на бюджета.

Но независимо какво ще 
се случи, “пионерски лагер” 
няма да има. Няма да се вър-
не и пионерската организа-
ция, Комсомола или чл.1 от 
Конституцията на НРБ.

30 МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 
ТВОРЯТ В “БИСКВИТКИТЕ”

След дългогодишна рес-
таврация, реплика на ве-
неца заблестя отново на 
монумента на Обединена 
Европа, който се издига 
в Централната градска 
градина.

Все по-красив става Центъ-
рът на Казанлък. Едно от най 
– посещаваните места за по-
чивка на жителите и гостите 
на града си остава парковата 
зона с монумента на Обеди-
нена Европа, разположена в 
непосредствена близост до 
площад “Севтополис”.

Ремонтните дейности, кои-
то се извършват на терито-
рия на Централната градска 
градина продължат.

Въпреки това, казанлъчани 
отбелязват приятната про-
мяна в парка. Към момента 
в парка е изградена поливна 
система и е поставено нуж-
ното осветление. По алеите 

е положена нова настилка. 
Неможе да не отбележим и 
новите пейки за почивка, 
на който се отбиват млади и 
стари, а приятната атмосфе-
ра допълват новопосъдените 
рози и други растения.

Разпознаваем акцент си ос-
тава “златния венец” – репли-
ката на тракийския венеца на 
цар Севт III , открит в моги-
лата Голяма Косматка, който 
след дългогодишна реставра-
ция е част от монумента.

Работата по парка продъл-
жава, а ние очакваме с нетър-
пение да видим завършената 
му визия.

Цветната феерия, коя-
то наблюдаваме е дело на 
ландшафтния архитект Лора 
Иванова, казанлъчанка, коя-
то работи в голяма фирма за 
озеленяване в София.

Тя дарява своя проект за 
благото на казанлъчани

"ГРАДИНКАТА НА ИСКРА"
ВСЕКИ ДЕН СТАВА ВСЕ
    ПО-СИМПАТИЧНАот стр. 12
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Чествания

О Б Я В A
 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от 

Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 987 от 
02.07.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Ре-
шение №172 взето на заседание на Общински съвет-Казан-
лък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9, обявява публи-
чен търг с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба №15 
на ОбС за продажба на общински имот, както следва:

Търгът ще се проведе на 30.07.2020 г. в стая № 22 в сградата 
на Община Казанлък, втора дата -  14.08.2020 г.,  при същите 
условия.

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

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

Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник 
до деня на подписване на договора за покупко-продажба. 

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

Срок и начин за подаване на документи за участие – на 
гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки 
работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен 
срок - 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата 
на търга. 

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

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на Община Казанлък

№ Обект на търга Час на 
търга

Начална 
тръжна 

цена, лв. 
без ДДС

Цена за 
тр. док., 

в лв.
/без дълж. 

ДДС/

1.

Поземлен имот с иден-
тификатор 35167.505.691, 
с обща площ 1475 адрес: 
гр.Казанлък, местност 
„Старите лозя“

14:00 19 800 140

Няколко години след 
Освобождението Иван Ва-
зов (чиято 170 годишнина 
от рождението чествахме 
тези дни) завършва „Епо-
пея на забравените”; една 
от 12-те оди на „Епопеята” 
е посветена на Стефан То-
доров Димов – увековечен 
в народната памет като 
Караджата

Чрез неповторимата си 
дарба Вазов пресъздава вече 
утвърденото в народната па-
мет – Хаджията въплъщава 
хладният ум и твърдостта, а 
Караджата – сърцатостта и 

Безплатните онлайн 
консултации са за защи-
та правата на работещите 
жени по въпроси, свър-
зани с трудовото законо-
дателство, защита и кон-
султации при незаконно 
уволнение.

„Онлайн консултациите са 
част от програмата на Сдру-
жението за защита правата на 
жените и подпомагането им в 
икономическия и обществен 
живот в община Казанлък” 
– сподели председателят на 
СНЦ „Жените на Казанлък“ 
Стела Кехайова.

“Не само жените, а всички 
работещи, се интересуват кой 
контролира спазването на 
трудовото законодателство, 
какво да предприемат, кога-
то правата им на работното 
място са нарушени, каква е 
съдебната защита.

Друг проект, по който 

работим е свързан с  превен-
ция и преодоляване на до-
машното насилие. Предстои 
откриване на Консултати-
вен център за подпомагане 
и оказване на безплатна 
психологическа, юридиче-
ска и социална подкрепа на 
жени, деца, възрастни хора, 
пострадали от насилие.“

За въпроси и професио-
нални консултации относно 
правата на жените на ра-
ботното място и трудовото 
законодателство пишете 
ни Е – mail: jeni_kazanlak@
abv.bg  при спазване на 
етичните принципи и 
конфиденциалност.

Очакваме и вашите 
предложения за теми, кои-
то да бъдат обществено 
дебатирани.

Пресцентър на 
СНЦ „Жените на Казанлък“

БЕЗПЛАТНИ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ
СТАРТИРАТ „ЖЕНИТЕ НА КАЗАНЛЪК“

В югоизточното подно-
жие на връх Бузлуджа, с 
официална церемония 
на 18 юли ще бъде отбе-
лязана 152-та годишнина 
от подвига на четата на 
Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа, каза директорът 
на Национален парк – му-
зей „Шипка – Бузлуджа“ 
Чавдар Ангелов. 

Две съпътстващи официал 
ната част събития пред-
виждат организаторите на 
честванията. В Литературно – 
художествен музей „Чудомир“ 
бе представена книгата на 
проф. Вера Бонева – „Мемо-
риалните музеи в България“ 
- едно съвместно събитие на 
Национален парк – музей 
„Шипка – Бузлуджа“, Лите-
ратурно-художествен му-
зей „Чудомир“ и Дом „Петко 
Стайнов“. Книгата е насочена 
изцяло към този тип музеи, 
като НПМ „Шипка – Бузлу-
джа“ и националните музеи 
на Левски и Христо Ботев, 
които съхраняват паметта за 
личности свързани с българ-
ската история. Изследването 
е едно от първите в страна-
та. Книгата е изключително 
документално подплатена. 
Насочена е към всички, които 
имат интерес към историята 
или към това как държавата 
и местните общности се гри-
жат за запазване паметта на 
видни свои съграждани или 
сънародници във вековете 
назад.

В петък, 17 юли от 18 часа 
предстои да бъде открита 
изложбата на НПМ „Шипка – 
Бузлуджа“, съвместно с Худо-
жествена галерия – Казанлък, 
„Спомен за героите“. Чавдар 
Ангелов поясни, че тя е из-
цяло посветена на подвига 
на Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа. Вниманието в нея е 
насочено не към вече позна-
тите факти, свързани с похода 
на четата, а с всички паметни 
места, където през години-
те след освобождението на 

енергията. Двамата ръково-
дят четата от 1868 г., която 
според повечето изследова-
тели представлява най-добре 
подготвеното бойно фор-
мирование в българската 
възрожденска традиция.  На 
18 юли 1868 г. в навечерие-
то на Илинден местността 
между връх Бузлуджа и Хаш-
ката поляна става свидетел 
на последното сражение на 
четниците.

В това на практика послед-
но сражение загива войво-
дата Хаджи Димитър заедно 
с по-голяма част от героите 
прекосили, за по-малко от 
две седмици през юлския 
зной българската земя между 

България са изградени на те-
риторията на цялата страна 
и овековечават паметта на 
поколенията за тези велича-
ви събития и конкретни учас-
тници в тях.

Ангелов подчерта, че в края 
на 2018 година е направено 
проучване, което е установи-
ло, че на територията на Бъл-
гария са построени близо 74 
паметника и паметни знаци, 
свърдани с четата на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа. 
Те се групират образно в три 
направления. Такива, кои-
то са построени по бойния 
път на четата от местността 
„Янково гърло“ до село Вар-
нен, Свищовско и маркират 
всички сражения, които тя 
води до последното – на връх 
Бузлуджа от 18 юли 1868 го-
дина. Другата група са памет-
ници построени в чест на во-
еводите. „Лично за мен беше 
изненада, че Стефан Караджа 
има доста повече паметници, 
отколкото такива издигнати в 
чест на Хаджи Димитър. Това 
си има своето обяснение. Го-
ляма част от тези, които са 
свързани с Караджата, се на-
мират на територията на Се-
вероизточна България и До-
бруджа. А причината за този 
култ към личността на Сте-
фан Караджа в този край на 
България е, че дълги години 
се е смятало, че той е роден в 
Тулча, град по долното тече-
ние на река Дунав в Добруджа 
и поради тази причина, след 
неуспешния край на Първата 
световна война за нас и под-
писването на Ньойския ми-
рен договор и откъсването за 
втори път на Южна Добруджа 
от пределите на България, ре-
волюционното движение на 
добруджанци срещу румън-
ската окупация, приема за 
свой патрон Стефан Караджа. 
Т.е. връзката между борбите, 
които българският народ е 
водил през Възраждането по 
един естествен път няколко 
десетилетия по-късно се пре-
ливат в борбите, които ще се 

Третата група паметници, 
представени в изложбата са 
тези, които са посветени на 
отделни участници в четата. 
На около 50 процента от те-
риторията на България има 
такива паметници. Но има и 
цели региони, където по ни-
какъв начин, с изключение 
на наименованието на улици 
или отделни квартали, няма 
спомен за тези велики бълга-
ри и величавия поход на тех-
ния въоръжен отряд. 

Освен информацията, 
която ще бъде разположена 
върху таблата, включени в 
изложбата, от фонда на На-
ционалне парк – музей „Шип-
ка – Бузлуджа“ ще бъдат пред-
ставени различни филателни 
продукти – пощенски марки, 
пощенски карти, които през 
годините са били валидирани 
по един или друг повод свър-
зани с годишнини от подвига 
на Хаджи Димитър и Стефан 

Караджа.
Изложбата ще остане в за-

лите на Художествената гале-
рия до 10 август. Тя има и по-
кани в аванс, и след 10 август 
ще бъде представена в други 
градве на страната.

Кулминацията на чества-
нията ще бъде на 18 юли. 
Тази година съботният ден 
съвпада с датата, на която е 
било последното сражение на 
остатъците от четата на Хад-
жи Димитър и датата, на коя-
то войводата губи живота си 
в югоизточното подножие на 
старопланинския връх Бузлу-
джа. Предвид пандемичната 
обстановка част от станали-
те вече традиционни за тези 
чествания събития няма да 
се състоят: възстановката на 
сраженията на четата, което 
се организира от Национално 
движение „Традиция“ и тра-
диционният обреден курбан. 

В 11 часа на 18 юли ще бъде 
отслужена панихида пред па-
метника на Хаджи Димитър, 
след което ще бъдат поднесе-
ни венци и цветя. 

свищовското село Вардим и 
Бузлуджа.

В първото сражение край 
Караисенските лозя заги-
ва Александър Василев – 
най-младият сред четниците. 
Часове преди да стъпи на бъл-
гарския бряг пише на баща 
си: 

„...Днес аз отивам в наша 
земя прадедна, гдето мои 
прадеди са обитавали. Там 
ще, мили мой татко, да живея 
свободно!

Радостно ви оставям, мили 
мой тате, и да простите за 
добър път, целувам ви ръка, 
с Бога оставям. Също милите 
мои братчета целувам сла-
дичко и да им напомниш за 
мен дано постъпят и те по 
моя примерен път. Сбогом, 
любезни мои родители! Сбо-
гом, сбогом, сбогом, мой тате 
и любезни братчета!”

Много от участниците в 
четата притежват съчетание 
между мощно родолюбие, ре-
шителност, воински умения 
и чувство за обществен дълг. 
В едно свое послание Хаджи 
Димитър заявява: „Аз съм по-
литически хайдутин...” Ето и 
какво споделя в писмо до Па-
найот Хитов: „...Длъжността, 
коята ма подбуди да ви пиша 
настоящето, е суща длъж-
ност на всякой свободолюбив 
българин...Кого ли требва да 
обичаме? На кого ли требва 
да са окайми, да са питами? 
Най-паче кога ли треба да се 
споразумейми за нашата ра-
бота? Нали пак помежду си и 
помежду нашите братя; кого 
ли боли нашата рана; когато 
ний помежду си не са потру-
дим да си намерим лекът?

В нищо друго няма спа-
сение освен в съгласието и 
постоянството, за да дока-
раме край на мъчителствата 
и на угнетенията на бедния 
ни народ български и тогиз, 

ЗА ЧЕТАТА НА ХАДЖИ ДИМИТЪР
И СТЕФАН КАРАДЖА ОТ 1868 Г.

казвам, ще имаме право да 
се гордеем и да се възвиша-
ме между другите за трудът, 
който, като покажем на света, 
не ще има кой да ни го откаже 
никога!”

Народната памет дълго от-
казва да приеме смъртта на 
Хаджията. Не е ли и това сви-
детелство за непреходността 
на подвига на четата от 1868 г.

Освещаване на хижа "Бузлуджа" - 2 август 1936 г.

от стр. 1

152 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ЧЕТАТА
НА ХАДЖИ ДИМИТЪР водят срещу 

румънската 
окупационна 
власт“, пояс-
ни Ангелов.



5Брой 18
Петък, 17 юли 2020 г.

за Дядо Вазов

Изложба посветена на 
гениалният народен поет 
и писател Иван Вазов, 
може да разгледате от 
днес в отделите "Читалня" 
и "Заемна за възрастни" 
на библиотека "Искра".

На бележитият български 
поет, писател и драматург, 
наричан често „поет на двете 
епохи“- Иван Минчов Вазов, 
е посветена  изложбата, коя-
то откриват днес, в навече-
рието на 170-годишнината 
от  неговото рождение, в Об-
щинска библиотека “Искра” 
под наслова: “Иван Вазов- 
Патриарх на българската 
литература”

Творчеството на Вазов е 
отражение на две истори-
чески епохи – Възражда-
нето и Следосвобожденска 
България. То е символ на 
българския дух, повик на 

12 млади дарова-
ния с гордост почето-
ха Иван Вазов. Елена, 
Рени, Габриела, Стефа-
ни, Любчо, Илонка, Ан-
тония- с песни, Мар-
тин, Антония, Даниел, 

Георги, Габриела – в 
стихове.

С приповдигнат дух  и 
преклонение пред Патри-
арха, младите участници 
редяха патриотични слова 
и развяха българските зна-
мена с песен.

патриотизма, христома-
тийна основа за развитието 
на съвременната българска 
литература.

Затова и организатори-
те от библиотеката са под-
брали различни издания от 
богатия библиотечен фонд, 
с датировка от трите века-
19,20 и 21-ви. Една уникална 
възможност да се докоснете 
до първите издания на Вазо-
вите творби, да усетите духа 
на признание и преклонение 
пред живота и творчеството 
на великия българин.

В изложбата, подредена в 
два от отделите на библио-
теката -“Читалня” и “Заемна 
за възрастни” , са включени 
и портретни фотографии от 
различни периоди от жи-
вота на писателя, сборници 
посветени на творчество-
то му и неговото близко 
обкръжение.

от стр. 1

МЛАДИ 
ТАЛАНТИ 
ПОЧЕТОХА 
ВАЗОВ

Участниците бяха пред-
варително селектирани с 
онлайн  видео кастинг. На 
конкурсът изпълнителите 
бяха разделени в 4 възрасто-
ви групи , и се състезаваха в 4 
категории-българска песен, 
поп  музика,филмова музика 
и рок песни.

 Журито, бе многолико-ду-
ета Димитър и Христо; Алекс 
Нушев-композитор,проду-
цент, аранжор ,докторант в 
БАН.;Асен  Драгнев-компо-

зитор на над  200 популярни 
БГ песни, продуцент;Тони 
Георгиева –поп певица, Алек-
сандра Александрова джаз 
певица, Николай Текелиев- 
председател  на журито -про-
дуцент,сценарист,режисьор и 
музикален журналист.Музи-
ката бе обединител на певци 
,жури и публика в тази нетра-
диционна конкурсна обста-
новка и върна усмивките по 
лицата им.Мотивира  и  Елена 
да продължава да следва меч-
тите си и се изкачва към нови 
музикални върхове.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА СПЕЧЕЛИ 2-РО 
МЯСТО НА НАЦИОНАЛНИЯТ ПЕСЕНЕН 
КОНКУРС "ВЯРВАЙ, ИСКАЙ, МОЖЕШ"

от стр. 1

БИБЛИОТЕКАТА ОТБЕЛЯЗВА 
170-ГОДИШНИНАТА ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ВАЗОВ

Иван Вазов е роден в 
Сопот на 9.07.1850 г. в се-
мейството на средно за-
можен търговец. Завърш-
ва сопотското местно и 
класно училище. През 
1865-1866 г. учи гръцки 
език при Ботьо Петков в 
Калофер, като става негов 
помощник.

Продължава образование-
то си в пловдивското епар-
хийско училище „Св. св. Ки-
рил и Методий”. През 1870 г. 
е изпратен от баща си да учи 
търговия в Олтеница, Румъ-
ния. Тук Вазов се сближава 
с българските революцио-
нери емигранти, запознава 
се с Христо Ботев, което до-
принася за оформянето му 
като поет и гражданин. През 
1872-1873 г. е учител в Муста-
фа паша (днес Свиленград), 
а през 1875 г. се завръща в 
Сопот и става член на мест-
ния революционен комитет. 
След избухването на Април-
ското въстание емигрира в 
Букурещ и става секретар на 
Българското централно бла-
готворително общество. По 
време на Руско-турската вой-
на (1877-1878) е чиновник в 
канцеларията на свищовския 
и на русенския губернатор.

 След Освобождението 
Вазов е председател на Ок-
ръжния съд в Берковица. 
През 1880-1886 г. живее в 
Пловдив, където активно 
участва в културния и об-
ществено-политическия 
живот на Източна Румелия. 
Той е народен представител, 
член на Постоянния комитет 
(1880-1885) и председател на 
Областното събрание (1884-
1885). След контрапреврата и 
детронацията на княз Алек-
сандър І (август 1886) като 
изявен русофил е принуден 
да емигрира и заминава през 
Цариград за Одеса. През 1889 
г. се завръща в България и се 
установява в София.

През 1891 г. сключва брак 
с Атина Болярска, племен-
ница на Васил Друмев, но 
съвместният им живот про-
дължава само около една 

година, въпреки, че писате-
лят никога не успява да полу-
чи развод.

Включва се активно в дей-
ността на възстановената 
Народна партия. Избран е за 
народен представител в VІІІ 
Обикновено народно събра-
ние (1894-1896) и министър 
на народното просвещение в 
третото правителство на д-р 
Константин Стоилов (1897-
1899). В периода от септем-
ври 1897 г. до 1899 г. е ми-
нистър на образованието в 
правителството на Констан-
тин Стоилов.

В началото на ХХ в. се от-
тегля от активния полити-
чески живот, но през 1911 г. 
отново е депутат в V Велико 
народно събрание.

Обществените му позиции 
го издигат до действителен 
член на Българското книжов-
но дружество от 1881 г. и не-
гов почетен член (вече БАН) 
от 1921 г.

През 1920 г. с голяма тър-
жественост е отбелязана 
70-годишнината на Вазов, 
отдавна вече спонтанно обя-
вен за „народен поет”. Умира 
в София. Погребан е зад ба-
зиликата „Света София”.

Вазов често е наричан па-
триарх на новата българска 

литература. Той създава ог-
ромно по обем творчество 
във всички художествени и 
художественопублицистич-
ни жанрове.

 Първоначално се отдава 
само на поезията. Първото 
му известно публикувано 
стихотворение е „Борът” от 
1870 г., с което добива из-
вестна популярност. Следват 
стихосбирките „Пряпорец 
и гусла” (1876) и „Тъгите на 
България” (1877).

Най-значимото му про-
изведение е романа „Под 
игото” (1889-1890, самостоя-
телно издание 1894 г.). В 
белетристиката на Вазов 
следва да споменем романа 
„Нова земя” (1896), разка-
зите „Повести и разкази” (3 
тома, 1881-1893), „Драски и 
шарки” (2 части, 1893-1895), 
„Видено и чуто” (1901), „Пъс-
тър Свят” (1902).

Иван Вазов има слабост 
към българската история. 
Посветени на Априлското 
въстание и Руско-турската 
война са стихосбирките му 
„Пряпорец и гусла” (1876), 
„Тъгите на България (1877), 
„Избавление” (1878), „Гусла” 
(1879-1881), „Поля и гори” 
(1884), цикълът „Епопея на 
забравените” (1881-1884) 

– най-яркото му поетично 
дело.

Автор е на девет поеми – 
„Грамада” (1880), „Загорка” 
(1883), „В царството на само-
дивите” (1893) и др. Първо-
то му произведение в проза 
са спомените „Неотдавна” 
(1881), а първата му повест – 
„Митрофан и Дормидолски” 
(1881).

 В стиховете му за войните 
съжителстват патосът на па-
триота и огорченията на ху-
маниста. Това най-ясно личи 
в стихосбирките „Сливница” 
(1886), „Под гърма на побе-
дите” (1914), „Песни за Ма-
кедония. 1913-1916 г.” (1916).

Не остава незасегната от 
вниманието му и българска-
та природа. Подобно на Бо-
тев, той посвещава стихове 
и на майка си. Големият ни 
творец не е оставил силна 
любовна лирика, но темата 
е дасегната в стихосбирка-
та „Люлека ми замириса” 
(1919), създадена в послед-
ните години от живота му.

Пред църквата „Света Со-
фия” се издига паметник на 
„Патриарха на българската 
литература”. Той е дело на 
скулптура Иван Блажев и е 
изграден през 50-те години 
на миналия век. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЖИВОТА И 
ТВОРЧЕСТВОТО НА ПАТРИАРХА НА НОВАТА 
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Възрожденският  дух на  
Алиолувата  къща беше 
естествен декор, който бе 
предоставен любезно от 
Общински театър ,,Любо-
мир Кабакчиев’’.

Покана да се представи 

културния продукт  има и 
от Община Павел баня.

И нека  всички ние, с гор-
дост дружно да възклик-
нем:,,Отечество любезно 
как хубаво си ти!’’

Мариана Мъгева
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Памет

Според някой сведения 
през 1820 г. Дончо Па-
пазоглу основава първата 
Българска розотърговска 
къща в Казанлък. 

Роден в Мъглиж от све-
щеннически род обработва 
няколко декара розови гради-
ни преварявайки получения 
цвят. Според д-р К.Зарев „В 
същото време закупува ро-
зово масло от други дребни 
розопроизводители, което 
препродава или на панайри-
те в Сливен и Казанлък, или 
най-често на агенти от чужди 
търговски къщи”. Разбирае-
мо, от начало първите бъл-
гарски розотърговци изпъл-
няват ролята на посредници.

През 1854 г. е създадена ро-
зотърговската къща „Дончо 
Папазоглу и Синове”, която 
се явява първата българска 
фирма изнасяща розово мас-
ло на европейските пазари. 
Димитър и Ботю Папазоглу се 
занимават с широк спектър 
стопанска дейност – търговия 
с розово масло, търговия със 
сирене, кожи, жито, стават 
и заемодатели. Имат много 
добри отношения с мощната 

Една от най-красивите 
къщи на Казанлък е била 
тази на богатия Папазов 
род - известните розопро-
изводители и търговци. 

Тя става свидетел на исто-
рическата среща между пра-
тениците на високата порта 
Север Паша и Намик Паша и 
великия руски княз Николай 
Николаевич и неговата деле-
гация. Заможните розотърго-
вци от фамилията Папазови 
ги посрещат в своя дом.

Сградата е построена през 
1860 година. Папазовата 
къща е призната за архи-
тектурно-строителен, ис-
торически и художествен 
па-метник на културата от 

калоферска фамилия Тъп-
чилещови в Цариград. Чрез 
Никола Бояджиев фирмата 
регистрира първите пазарни 
постижения в Лондон. Чрез 
остановените контакти с 
френската фирма „ Леополд 
Бинг” казанлъшкото розово 
масло достига пазарите на 
Франция и САЩ. През 70-те 
години на XIX век. Папазо-
ви заслужено печелят златни 
медали на световните тър-
говски излижения – първият 
е от 1870 г. на изложението 
в Австро-Унгарската столица 
Виена, следва златен медал 
в Филаделфия, САЩ и още 
много други.

След Oсвобождението Па-
пазови продължават да раз-
ширяват дейноста си. Вече 
имат свой розоварни не само 
в Казанлък и околията, но и 
в Карлово, Калофер, староза-
горските и чирпанските села, 
и чрез свойте представите-
ли изкопуват продукти на 
маслодайната роза от всички 
розопроизводителни райони 
на България.

Димитър Папазов има зна-
чителна роля в събитията око-
ло и след Съединението, раз-
вива значима индустриална и 

национално значение. Любо-
питен факт около историята 
на Папазовата къща е и този, 
че по време на руско-турска-
та освободителна война в нея 
са водени преговори между 
руската главна квартира и 
турските пълномощници за 
изготвянето на проекта за 
Санстефански мирен дого-
вор, с който по-късно се про-
възг-ласява създаването на 
свободна българска държава.

Преди да бъде реститу-
ирана през 1995 година от 
наследниците на рода Па-
пазови и впоследствие пре-
продадена на частен пред-
приемач, къщата , строена 
през 1860 година се използ-
ва за раз-лични цели: била 

200 ГОДИНИ РОЗОПРОИЗВОДСТВО
На сайта на Мини-

стрество на културата бе 
оповестено, че Минис-
терството се ангажира с 
това, да бъдат осигурени 
недостигащите средства за 
изготвянето на проектна 
документация за консер-
вация и реставрация на 
Паметника на свободата.

Това каза директорът на 
НПМ „Шипка – Бузлуджа“ д-р 
Чавдар Ангелов. Той поясни 
също, че в началото на месец 
април е възникнала аварийна 
ситуация, при която са пад-
нали три камъка от облицов-
ката на паметника: „ Това до-
веде до дейности за аварийно 
укрепване на засегнатите 
участъци. Впоследствие бяха 
назначени съответните екс-
пертни комисии, които след-
ва да уточнят какво трябва да 
се прави оттук-нататък.“

Представен е план от ръ-
ководството на Национален 
парк- музей „Шипка – Бузлу-
джа“ с разчети за дейност-
ите, които трябва да бъдат 
извършени, сроковете, както 
и прогнозните стойности на 
разходите, които ще бъдат 
направени.

Издадена е заповед от кме-
та на Община Казанлък за 
предстоящите дейности.

Необходими са 210 хил.
лв., за да бъде възложено из-
вършване на обследване на 
състоянието на фасадата на 
паметника и изработването 
на инвестиционен проект за 
консервация и реставрация.

Ангелов поясни, че обслед-
ването е важно като дейност, 
защото то ще  даде точна 
информация за това, какво 
е моментното състояние на 
фасадите от една страна, от 
друга, хората, които ще го 
извършват ще могат да взе-
мат натуралните показатели 
на паметника. Освен всичко, 
на база тази информация, 
ще бъде взето решение дали 
и как да бъде ограничен дос-
тъпът до монумента, с оглед 
запазване здравето и живота 
на хората.

На база резултатите от 
обследването, след съгла-
суване с Министерство на 
културата, ще бъде израбо-
тен инвестиционен проект. 
Той ще се състои от две час-
ти – идеен и работен проект, 
които ще бъдат съгласувани в 
Министерството. 

Ангелов подчерта, че ако 
поръчките бъдат изпълне-
ни в поставените срокове, 
би следвало месец юли 2021 
година проектът или вече да 
е съгласуван, или дейности-
те да са на финалната права 
това да се случи.

Самите ремонтни дейнос-
ти ще бъдат организирани 
съгласно Закона за общест-
вените поръчки. Т.е докато 
се стигне до съответната кон-
сервационно – реставрацион-
на дейност ще отнеме още 
време.

 „Тежките метеорологични 
условия, на които е изложен 
паметникът от година на 
година влошават неговото 

състояние. Най-сложната 
част, която предстои да из-
вършим, надявам се този 
месец, е да сме готови с 
документацията, която се 
изисква. За да бъде извър-
шено качествено обследва-
нето, трябва да бъде осигу-
рен достъп до всяка точка 
от монумента. Той е висок 
31 метра. За целта около 
паметника ще бъде изгра-
дено фасадно скеле“, поясни 
Ангелов.

Същинските дейности по 
подготовката на ремонта са 
започнати преди две години 
и половина, в края на 2017 
година, когато ръководство-
то на музея успява да възло-
жи и извърши геодезическо 
заснемане на паметника и 
прилежащото му простран-
ство. В последствие е изда-
ден акт за публично-дър-
жавна собственост и музеят 
придобива като актив самия 
монумент, което дава въз-
можността  законно да се 
харчат средства за негова-
та поддръжка. Израбтен е 
технически паспорт на па-
метника. През 2019 година 
е поръчано изработването 
на предварително техниче-
ско задание за проектира-
не и вече дейностите са на 
финала, преди самата кон-
сервация и реставрация. По 
думите на Чавдар Ангелов 
в най-добрия случай през  
пролетта на 2021 година е 
възможно да започнат са-
мите консервационно-рес-
таврационни дейности.

В момента достъпът до 
Паметника на свободата е с 
известни ограничения. От 
южната, западната и източ-
ната страна на монумента 
са поставени предпазни 
огради, които се намират 
на отстояние  5 метра от 
паметника и се предотвра-
тява възможността посети-
тели да влизат в затворения 
периметър. Достъпът до 
монумента е през неговия 
официален вход, от север-
ната страна, под наблюде-
нието на служители на НПМ 
„Шипка – Бузлуджа“ и пред-
ставители на полицията, 
които охраняват паметника.

Последният цялостен про-
ект за консервация и рестав-
рация на Паметника на сво-
бодата е изработен в края 
на 70-те години на миналия 
век и той частично е бил из-
пълнен в началото на 80-те 
години. Близо четири десе-
тилетия върху паметника не 
са извършвани съществени 
интервенции, които да за-
здравят неговото състояние.

Проектът, който предстои 
да бъде изработен, ще бъде 
цялостен. Той обхваща как-
то фасадите на паметника, 
така и интериорното прос-
транство. Защото освен ре-
монтът на паметника като 
такъв, в последствие вътре 
в него трябва да бъде раз-
положена новата, модерна 
и правдива постоянна екс-
позиция на музея, която да е 
съобразена с всички съвре-
менни стандарти и начини, 
по които се представя една 
музейна експозиция.

ЗА ПАМЕТНИКА 

НА СВОБОДАТА
от стр. 1

Реставрацията на лъва през август 2019

снимка: Александър Иванов

благотворителна дейност.
Фамилията на Папазови 

оставя сериозна следа в Бъл-
гарската стопанска и соци-
ална сфера. Във връзка с 200 
годишния юбилей Истори-
чески музей „Искра” заедно 
с господин Дончо Папазов 
известен мореплавател и 
потомък на фамилията ор-
ганизират представителна 
изложба, която ще бъде пред-
ставена в Музея на Розата в 
дните на народните будители 

е административна сграда, 
детски дом, за из-вестно 
време и търговски комплекс, 
ритуална зала за радостни 
обреди.

Папазовата къща е при-
зната за архитектурно-стро-
ителен, исто-рически и 
художествен паметник на 
културата от национално 
значение.

Интересният дом на фа-
милията розотърговци Папа-
зови е свър-зан с интересни 
истории от нашето минало.

Малко известен факт е, че 
в тази къща се е отбивал Ва-
сил Левс-ки, при визитите 
си в Казанлък, на два пъти 
е отсядал генерал Скобе-
лев, както и генерал Гурко. 

01.11.2020 г. Изложбата ще 
съдържа текстове на българ-
ски и английски език, лю-
бопитен снимков материал 
и ще бъде предназначена за 
участие в пътуващи изложби 
в музеи и български културни 
центвове и посолства.

Исторически музей 
„Искра” – Казанлък

Радослав Петков
Зам. Директор

Българският княз Батенберг 
съ-що преспива една вечер в 
къщата на богатата розотър-
говска фамилия Папазови , на 
път за Пловдив по време на 
Съединение-то.

Друг интересен факт око-
ло историята на Папазовата 
къща е, че и по време на Ру-
ско-Турската освободителна 
война и именно в нея са воде-
ни първите преговори между 
руската главна квартира и 
турските пълномощници, за 
изготвянето на проекта за 
Сансте-фански мирен дого-
вор, превърнат година след 
това в официален документ, 
провъзгласяващ раждане-
то на свободната българска 
държава.

от стр. 1

ПАПАЗОВАТА КЪЩА - СВИДЕТЕЛ НА ПЪРВИТЕ МИРНИ 
ПРЕГОВОРИ В КРАЯ НА РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА

ПАПАЗОВИЯ РОД:

Димитър Папазов
кмет на Казанлък

от 26.02.1879 до 09.02.1890

Стефан Папазов
кмет на Казанлък

от 10.04.1922 до 09.03.1923

Стефанка ПапазооглуСтефанка и Димитър Папазови
дарители на храм 

"Св. Успение Богородично"
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Просвета

Периода 1960 г. - 1964 
г. е много труден за 

читалище „Пробуда”,
 което през това време носи 

името „Антон Иванов”. Сред-
ствата са оскъдни. Субсиди-
ите от Градския  народен съ-
вет са нередовни, членският 
внос е в размер на двадесет 
стотинки и се събира много 
трудно, въпреки голямата 
членска маса – 275 члена през 
1963г. Читалищното ръко-
водство прави непрекъснати 
постъпления към ТКЗС за 
отпускане на люцерна, която 
да бъде разпродадена и сред-
ствата да постъпят в чита-
лищната сметка. Друг източ-
ник за попълване бюджета 
на читалището са изнесените 
представления. Това труд-
но финансово положение е 
причина едва на 25.Х.1963г. 
с решение на ръководството 
да бъдат назначени първите 
щатни служители: библиоте-
кар и домакин. 

На заседание, проведе-
но на 26 ноември 1964г., 
се взема решение да бъде 
възстановено и първоначал-
ното име на читалището, а 
именно „Пробуда”.

Новата читалищна сграда, 
открита през 1965г., разпола-
га с фоайе, голям читалищен 
салон с 300 седящи места, 
малък читалищен салон с 60 
места, гримьорна, библио-
тека с просторна читалня и 
1400 тома книги, кинокабина, 
избени помещения и санита-
рен възел. Създадени са пре-
красни условия за  развитие 
както на библиотечната дей-
ност и читалищната самодей-
ност, така и за провеждане на 
културни мероприятия. Або-
намента за вестници и спи-
сания е изключително богат 
и разнообразен. Развива се и 
художествената самодейност. 
Създава се и работи дамски 
битов хор,  който участва във 
всички читалищни иници-
ативи, явява се редовно на 
градски, зонални и окръжни 
прегледи на художествената 
самодейност. Естрадно – са-
тиричния състав е под ръко-
водството на Тенчо Павлов, 
който сам пише интермедии-
те и ги поставя с голям успех 
както на местна сцена, така и 
при гостуванията на читали-
щето в други села. Театрални-
те трупи, чиито ръководители 
през периода 1969г. – 1985г. 
са  Димитър Стоянов, Дечко 
Лалев, Динко Лалев, Тодор 
Захариев и Георги Ялъмов, 
подготвят и представят мно-
жество пиеси -  „Вражалец”, 
„Наследството на бащите”, 
„Взрив”, „Съвест”, „Младоже-
нецът”, „Тамара”, „Замина-
ваме за Неапол”, „Без баща”, 
„Руска”и др. Привличат се 
много млади хора. 

Успоредно с тези колекти-
ви, през годините /до 1989г./ 
са създадени и работят шко-
ла за акордеони, гъдулков 
състав, танцов състав, детски 
театър, младежки естраден 
състав. 

През 1996г. Народното 
събрание приема Закон за 
народните читалища /ДВ 
№89/22.10.1996г./, който 
урежда учредяването, упра-
влението, дейността, фи-
нансирането, имуществото, 
издръжката и прекратяване-
то на народните читалища. 
Съгласно този Закон читали-
щата са юридически лица с 
нестопанска цел. През този 
период Ръководството на чи-
талището и щатните служите-
ли са напълно сменени. След 
дългогодишния председател 
Гочо Запрянов, през 1998г. за   
председател  е избран Васил 

на творческите способности 
сред всички възрастови гру-
пи. Особено ползотворни са 
съвместните инициативи с 
местното училище „Кирил и 
Методий” и ДГ „Слънчице”, с. 
Копринка. 

В годините се утвърди и 
едно ползотворно сътруд-
ничество с ОБ „Искра”, гр. 
Казанлък, 

благодарение на което 
бяха реализирани няколко 
успешни проекта към Фон-
дация Глобални Библиотеки 
България. През последните 
две години  библиотеката 
реализира успешно и проект 
„Библиотеките – съвременни 
центрове за четене и инфор-
мираност” към министер-
ството на културата.

Работата по тези проекти  
дава  увереност на читалищ-
ното ръководство и в края 
на 2018г.  читалището разра-
ботва и представя пред Про-
грама VIVACOM Регионален 
Грант проект „По стъпките 
на траките”. Проектът е сред 

13 – те финалисти, които 5 
членно жури излъчи от общо 
259 подадени проектни пред-
ложения. В рамките на този 
проект е създадена  Лятна 
академия с 52 участника – 
деца на възраст от 1 до 8 клас, 
които в продължение на бли-
зо 3 месеца изучават живота 
и бита на траките, населявали 
нашата Долина, посещават 
тракийските могили, про-
веждат туристически походи, 
изучават билките, учат се да 
оцеляват в природата. Своите 
походи и пътешествия децата 
описват в малък пътеводител, 
изпълнен с техни снимки и 
рисунки.

Грижа на настоятелството 
е и състоянието на матери-
алната база и сградния фонд 
на читалището. Ежегодно се 
отделят средства за ремонт-
ни дейности, работи се по 
проекти към министерството 
на културата, благодарение 
на които през годините е 
направен ремонт на покри-
ва на сградата, на санитар-
ния възел, сменена е част от 

Продължение от бр. 17

100 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1920” В с.КОПРИНКА
ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО
Кънчев Вълчанов, избрано 
е ново читалищно ръковод-
ство, а като щатни служители 
работят : Емилия Бисерова – 
читалищен секретар и Мария 
Желева – библиотекар. 

Благодарение на всички 
тях читалището не само пази 
и утвърждава изконните бъл-
гарски ценности, съхранява и 
предава народните традиции 
и обичаи. 

Все по – умело то разши-
рява своята дейност, като 
се стреми да се превърне в 
притегателен център и за 
младите хора.

Основна роля за това има 
и читалищната библиотека, 
която през годините се утвър-
ди като културно – информа-
ционен център и е сред най 
– дейните в Община Казан-
лък. Тя е и една от първите в 
Общината, включена в Про-
грама „Глобални библиотеки 
– България”, етап 2009г. 

От 2010г. библиотеката се 
модернизира с ИКТ оборудва-
не, което й дава възможност 

да предоставя много нови ус-
луги, както и  бърз и неогра-
ничен достъп до глобалната 
мрежа за всеки потребител.

През изминалата 2019 г. 
библиотеката отчита общо 
4168 посещения в читалня и 
в заемна, за ползване на ком-
пютърна техника, на библи-
отечни събития. Тези данни 
свидетелстват за един пови-
шен интерес към услугите, 
които библиотеката предос-
тавя. А това става  възможно 
благодарение на активната 
работа по привличане на 
нови читатели. Успоредно с 
традиционните чествания на 
бележити дати и събития и 
участията в национални биб-
лиотечни кампании, в тради-
ция се превърнаха и годиш-
ните библиотечни награди.

Сътрудничеството с раз-
лични организации, с учебни 
и детски заведения,  помага 
за реализиране на основна-
та  цел – да се съдейства за 
преодоляване на неграмот-
ността и да бъдат  създадени 
условия за учене и развитие 

дограмата. Така читалищната 
сграда  се превърна в едно по 
– уютно и приятно място за 
концерти, срещи, презента-
ции, дискусии за хора от раз-
лични възрастови групи. 

Огромен дял от цялостната 
дейност на НЧ „Пробуда – 
1920” заема любителското 
художествено творчество.

 Самодейните колективи: 
Детски танцов състав, дет-
ска вокална група, група за 
художествено слово, детска 
театрална трупа „Врабчета”, 
танцова формация „Усмивки” 
, балет „Карамел”, младежка 
фолклорна група „Славейче”, 
фолклорна група „Детелина”, 
клуб за народни хора и танци 
„Мома Копринка”, участват 
във всички местни тържества, 
празници и събори, както и в 
събития от културния кален-
дар на Община Казанлък. 
Групата за автентичен фолк-
лор, в която участват деца и 
възрастни, ежегодно пресъз-
дава българските народни 
обичаи. 

Таланта на читалищни-
те  възпитаници се оценява 
на общински, национални и 
международни конкурси и 
фестивали. Десетки са награ-
дите, които те печелят през 
годините - от  Национален 
фолклорен конкурс „Орфее-
во изворче”, гр. Стара Загора,   
Национален фолклорен фес-
тивал „Димитър Гайдаров”, 
гр. Казанлък,  от конкурса за 
изпълнение на хумористично 
произведение „Чудонемирче-
та”, гр. Казанлък, от Нацио-
налния Еньовденски събор, 
Богородична стъпка, и др. и 
др. В резултат на упорития 
труд и постигнатите резул-
тати, читалището получи 
покана и  участва в Между-
народния панаир на тради-
ционните занаяти, който се 
проведе в ЕК „Етър”. 

Безспорна е ролята и при-
носа на фолклорна група 
„Детелина” и техният ръково-
дител Каньо Илийков. И през 
изминалите години те са в 
основата на множество мест-
ни инициативи, а на общин-
ско ниво удивяват със своите 
песни, седенки и кулинарни 
умения, представяни в тради-
ционната изложба „Хлябът на 
българина”, в празничния ро-
зобер и в събитието „История 
в снимка”, част от Фестивала 
на розата – 2018г.

Успоредно с организиране 
и провеждане на събития от 
културния календар, през из-
миналите две  години чита-
лището се  изправя пред ново   
предизвикателство – орга-
низиране на ритуал Розобер, 
който през 2018г. представя 
пред сто депутати от Евро-
пейския парламент, а през 
2019г. – пред стотици гости от 
страната и чужбина. В розо-
вите масиви край с. Копринка  
читалищни самодейци, чле-
нове на пенсионерски клуб 
"Надежда" и десетки добро-
волци сътворяват истински 
празник за гостите.

 С цялостната си дейност 
НЧ „Пробуда – 1920”, с. 
Копринка системно доказ-
ва своята роля на културна 
институция, в която всеки 
намира място за реализация 
и изява на творческите си  
способности. 

В същото време то продъл-
жава да бъде духовен център, 
в който си дават среща тради-
ция и новаторство, който учи 
на родолюбие, събужда и под-
хранва любов към знанието, 
възпитава в свободомислие и 
отговорност. И заслужено се 
ползва с доверие -  доверието 
на своите  на партньори, на 
институциите и на хората – за 
които работи!
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РЕШЕНИЕ № 186 ОС_495/16.06.2020 г.
Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Ка-

занлък за 2020 година, като изменя Решение №70 от 06.02.2020 
г. на ОбС-Казанлък, изменено с Решение №145 от 15.04.2020 г. 
в следните точки:

- по т.2.2.1 изменя Приложение №4  без да изменя общо раз-
ходи за местни дейности.

- по т.2.2.2 изменя Приложение №5 без да изменя общо раз-
ходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък 
за 2020 година в размер от 8 700 670 лева на 8 809 670  лева, 
съгласно Приложение №13.

Изменя Разчет за разпределението на средствата от прихо-
ди  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост 
и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, 
за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфра-
структура, както и за погасяване на ползвани заеми за финан-
сиране на проекти на социалната и техническата инфраструк-
тура, съгласно Приложение №15.

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

Добавя нова т. 46.1. - Утвърждава средства в размер до 103 
000 лева  за  осигуряване на компенсации на транспортната 
услуга на Община Казанлък за допълнителния изминат пробег 
по временните маршрутни разписания за периода на ремонт 
на надлез „Катекс“, отразени в Приложение № 4.

РЕШЕНИЕ № 187 ОС_457/19.05.2020 г.
1. Второто четене на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни 
превозни средства на територията на община Казанлък, да се 
проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на 
пътни превозни средства на територията на община Казанлък:

§1. В чл. 4, ал. 1 се създава нова точка 12: „Както и във всички 
случаи, когато това е предвидено в ЗДвП“.

§2. В чл. 4, ал. 3 се създават нови точки 11 и 12 със следния 
текст:

-т. 11 – „ на пътя – за регистрирани пътни превозни средства, 
свидетелството за регистрация, на които е отнето или върнато 
в Министерството на вътрешните работи;

-т. 12 – „пред входовете и на прилежащите тротоари на дет-
ските заведения и училищата“;

§3. В чл. 7 , ал. 3 и ал. 4 стават съответно „ ал. 2“ и „ал. 3“.
§4. В чл. 9 се правят следните изменения:
- ал. 3 се изменя и придобива следното съдържание: „Забра-

нява се преминаването, престоя и паркирането на ППС в пе-
шеходната зона – „Екозона“.

- ал. 4 се отменя  и се създава нова със следното съдържание: 
– „ Допуска се престой за товаро-разтоварна дейност в пеше-
ходната зона „Екозона“ само с издаден пропуск от Общината“.

- ал. 5 се отменя
- създава се нова ал. 5 с текст: „Забранява се паркирането и 

престоя на ППС за извършване на товаро-разтоварни работи в 
Централната градска част без пропуск, издаден от Общината.“

- ал. 6 се отменя
- ал. 7 се отменя.
§5. В чл. 10, ал. 3 цифрите 17,30 ч. да се заменят с цифрите 

„18.00 ч.“
§6. В чл. 11 се правят следните изменения:
- ал.1 се изменя така: Текстът „ с билет от инкасатор с пред-

варително закупен от водача талон“ и текстът „с карта, изда-
дена при условията на настоящата Наредба“ – отпадат и при-
добива следното съдържание: „Установяване на заплащането 
и контрола на действителното времетраене на паркирането в 
зоните по чл. 10, ал. 1 се осъществява чрез изпращане на крат-
ко съобщение на мобилен оператор /SMS/, чрез таксуване от 
паркинг-автомат ,става с представен пропуск за домуващи, с 
разрешително за предплатена услуга или по друг начин, опре-
делен със заповед на Кмета на община Казанлък.“

- ал. 2  се отменя.
§7. Чл. 12, ал. 1 се отменя
§8. В чл. 13 текстът „ продажба на билети, талоните за пар-

киране“ отпада.
§9. В чл. 15 се правят следните изменения:
- в ал. 2 след думата „престояват“ се добавя „ до 3 часа“
- в ал. 3, точка 3 се изменя, както следва: „ Копие от платеж-

ния документ за платена такса.“
- ал. 4 се отменя.
- ал. 8 се отменя.
§10. В чл. 18 се правят следните изменения:
- ал. 5 се изменя така: „ На лицата, желаещи да ползват плате-

но преференциално паркиране се издават следните пропуски 
по заявление от лицето или упълномощено от него лице. Заяв-
ленията се подават по образци, с посочени в тях изискуеми до-
кументи за издаване на различни видове пропуски. Образците 
се утвърждават по Заповед на Кмета:

1. Пропуск „Живущи“ с адресна регистрация в „Екозона“  за 
паркиране на най- близкия платен паркинг

2. Пропуск на Фирми с адрес на управление/офис в „Екозо-
на“ за паркиране на най- близкия платен паркинг

3. Пропуск за „Живущи“ с адресна регистрация в зоните, 
определени със заповед на Кмета за кратковременно платено 
паркиране

4. Пропуск  на Фирми с адрес на управление/офис в зоните, 
определени със заповед на Кмета за кратковременно платено 
паркиране

5. Пропуск за Товаро – разтоварна дейност Централна град-
ска част и „Екозона“ за фирми, дистрибутори и банки за лек 
автомобил

6. Пропуск за Товаро – разтоварна дейност Централна град-
ска част и „Екозона“ за фирми, дистрибутори и банки за това-
рен автомобил

§11. В чл. 19, ал. 2 изречение второ се изменя както следва: 
„Необходимите придружаващи документи към заявлението 
на заинтересованото лице и редът за ползване на режим на 
платено паркиране „Служебен абонамент” се определя със За-
повед на Кмет на Община Казанлък и Решение от Комисия по 
безопасност на движението на пътищата. Право на ползване 
имат само фирми с адресна регистрация в зоните на кратко-
временно паркиране при подаване на документите.“

§12. Раздел III „Режим на безплатно паркиране на ЕПС /Еко-
логични превозни средства/“, става Раздел IV „Режим на без-
платно паркиране на ЕПС /Екологични превозни средства/“

§13. Раздел IV „ Паркинги“ става Раздел V „ Паркинги“.
§14. В чл. 26 думите „ Раздел IV“ става „ Раздел V“.
§15. В чл.28 се създава нова ал. 4 със следния текст: „ Про-

дължителността на принудителното задържане с техническо 
средство „Скоба“ е до 3 /три/  часа.

§16. В чл. 31 се правят следните изменения:
- т. 2 се отменя.
- Създава се нова т. 5 със следния текст: „На паркирано ППС  

и незаплатена дължимата цена по чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, след 
приложен чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, след изтичане на разреше-
ното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак.

§17. В чл. 33, ал. 1 след думите „ППС“ се поставя точка, оста-
налата част „ на основание чл. 167, чл. 168, чл. 171, т. 5, б. “б“ от 
ЗДвП.“ се отменя.

§18. В „Допълнителни разпоредби“ се създава нов § 10 със 
следния текст: В чл. 44а от Наредба № 26 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на община Казанлък се правят следните изменения  

 както следва:
- в ал. 2 текстът „с предварително закупен от водача талон“  

се заличава;
- в ал. 2, т. 1 текста „талон или“ отпадат;
- в ал. 3 цифрата „10“ се заменя с цифрата „20“.
- в ал. 4 изречение второ се изменя така: „Когато премества-

нето се преустанови на място до позициониране на МПС-то на 
платформата на репатриращия автомобил за преместване до 
наказателния паркинг – 25 лева.“

§19. В „Допълнителни разпоредби“ се създава нов § 11 със 
следния текст: В чл. 44 от Наредба № 26 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Казанлък, ал. 1, т. 25 „1. Пропуск за 
„Живущи“ с адресна регистрация в „Екозона“, определени със 
заповед на Кмета на Община Казанлък.“, цените „20,00 лв./ме-
сец; 240,00 лв./година“ да се заменят с „10,00 лв./месец, 120,00 
лв./година.“

3. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на 
пътни превозни средства на територията на община Казанлък

РЕШЕНИЕ № 188 ОС_486/08.06.2020 г.
Избира за заместник-председател на Общински съвет – Ка-

занлък – Ридван Байрям Иляз.
РЕШЕНИЕ № 189 ОС_449/15.05.2020 г.
I. Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устрой-

ствен план на община Казанлък /ОУПО/ за 2019 г.
II. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП 

на община Казанлък в съответствие с приложеното задание. 
Допуска да се извърши едновременно изменение и на подроб-
ния устройствен план, като изменението на ПУП се одобрява 
след одобряване изменението на ОУП.  

III. Одобрява заданието за изработване на проект за изме-
нение на ОУП на община Казанлък. Одобрява и заданията, 
съставени от заинтересованите лица за изменение на подроб-
ния устройствен план във връзка с изменението на ОУП, както 
следва:

А: В урбанизираната територия на гр. Казанлък :
1. Заявление с вх.№168-4937-2/28.02.2020 г. от „КЕЙ ДЖИ 

Казанлък“ ООД
2. Заявление с вх.№ 168-1226-1/22.04.2020 г. от „НИМЕКС“ 

ООД
3. Заявление с вх.№ 168-1621-1/28.02.2020 г. от „ДЮЛГЕ-

РОВ-СТАНКОВ“ ООД
4. Заявление с вх.№ 194-Г-60-1/04.03.2020 г. от Генчо Генчев
5. Заявление с вх.№ 192-1215-1/28.02.2020г. от Ивайло Колев.
6. Заявление с вх.№ 168-5460-1/28.02.2020 г. от ЕТ „Милен 

Милчев“.
7. Заявление с вх.№194-В-454-1#12/10.07.2019 г. от Апостол 

Апостолов.
Б: В урбанизираната територията на с. Енина:
1. Заявление с вх.№ 168-6549-1/28.02.2020 г. от „СГ БИЛДИНГ 

69“ ООД.
2. Заявление с вх.№ 168-6550-1/04.03.2020г. от „КМХ  ЕЛЕ-

МЕНТ“ ООД.
3. Заявление с вх. № 168-4006-1/04.03.2020 г. от „ДС-1 ГРУП“ 

ООД и ЕТ „ВИ-КИ-ПЕТЪР КЪНЕВ“.
В: Извън урбанизираните територии :
1. Заявление с вх.№168-2108-2 /04.03.2020г. от „ПРОМЕТ 

СЕЙФ“ ЕООД.
2. Заявление с вх.№194-Н-3649-1/04.03.2020г. от Николай 

Кехайов.
3. Заявление с вх.№194-И-4896-1/28.02.2020г. от Иван 

Ракаджиев.
4. Заявление с вх.№194-Т-157-1/04.03.2020г. от Тодор 

Станков.
5. Заявление с вх.№168-973-1/28.02.2020г. от „ЕВРОЗИД“ 

ООД.
6. Заявление с вх.№168-3190-3/28.02.2020г. от „ЕЛЕКТРООБ-

ЗАВЕЖДАНЕ КАЗАНЛЪК“ЕООД.
7. Заявление с вх.№168-3190-3/28.02.2020г. от Илия Илиев.
8. Заявление с вх.№194-А-2795-1/28.02.2020г. от Анастасия 

Янушева.
Г: Не одобрява задания за изработване на проект за измене-

ние на ОУП на община Казанлък, съставени от заинтересова-
ните лица за изменение на подробния устройствен план във 
връзка с изменението на ОУП, както следва:

1. Заявление с вх.№ 168-563-3/28.03.2020 г. от „ДЖУНИЪР“ 
ЕООД.

2. Заявление с вх.№168-6873-1/13.03.2020 г. от Стефан Кема-
лов, представляващ „МЕГА ПАРАДАЙС“ ЕООД.

IV. Проекта за изменение на ОУП на община Казанлък да се 
разработи в две фази: предварителен и окончателен проект. 
След изготвяне на предварителния проект, да се проведе об-
ществено обсъждане, за което да се уведомят всички заинте-
ресовани лица, които ще бъдат засегнати от промените. При 
липса на обосновани възражения, да се пристъпи към изра-
ботване на Окончателния проект. Окончателният проект да се 
съобрази с обществената реакция и постъпилите основателни 
предложения или възражения от проведеното обсъждане.

V. Всички разходи по изработка на проекта, съгласуване и 
одобряване на изменението на ОУП на община Казанлък и 
подлежащите на изменение ПУП относно гореописаните имо-
ти, да се поемат солидарно от заинтересованите лица, ини-
циирали промяната им.

РЕШЕНИЕ № 190 ОС_491/12.06.2020 г.
1. Да се премахне имот частна общинска собственост:
1.1 Сграда с идентификатор 35167.503.9502.2 находяща се в 

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. 
Казанлък.

1.2 Сграда с идентификатор 35167.503.9502.3 находяща се в 
Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. 
Казанлък.

1.3 Сграда с идентификатор 35167.503.9502.4 находяща се в 
Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. 
Казанлък.

1.4. Сграда с идентификатор 35167.503.9502.5 находяща се в 
Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. 
Казанлък.

2. Премахването на сградите да се извърши след влизане в 
сила на настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на гр. Казанлък, Община Казанлък да 
предприеме всички необходими действия по премахване на 
сградите, обезопасяване и възстановяване на терена.

РЕШЕНИЕ № 191 ОС_490/12.06.2020 г.
Отказва изкупуване на Поземлен имот № 35167.505.2762 с 

площ 1116 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри 
на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 г. на 
ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Урба-
низирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 
10м), включен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII, отре-
ден за озеленяване, в кв. 389 по Подробен устройствен план, 
одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 година на Об-
щински съвет-Казанлък, на предложената от собствениците 
му цена от 9900,00 (девет хиляди и деветстотин) лева.

РЕШЕНИЕ № 192 ОС_489/11.06.2020 г.
1. Променя предназначението на общинско жилище – Апар-

тамент № 110 в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.3, вх. Д, ет.5, от 
„жилище за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Изключва от Приложение № 15, ред 157 на Годишната про-
грама за управление и разпореждане с общинска собственост 
на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/2019 г. 
на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище – Апарта-
мент № 110 в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“, бл. 3, вх. Д, ет. 5.

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореж-
дане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., 
приета с Решение №10/2019 г. на Общински съвет- Казанлък, 
като към Приложение № 6 се включва:

АОС Име,
фамилия

При-
ход
/лв./

Предназ-
начение

Описание на 
имота

3840 от 
13.04.
2020 г.

Иванка 
Евтимова 27 750 Апарта-

мент
СО 

35167.505.22.1.110

4. Да се продаде на Иванка Евтимова с ЕГН хххххххххх следния 
имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 35167.505.22.1.110 /три пет едно шест 
седем точка пет нула пет точка две две точка едно точка едно 
едно нула/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 
град Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед № 
РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, 
ж.к. „Изток“ бл.3, вх.Д, ет.5, ап.110 със застроена площ 68,83  /
шестдесет и осем цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м, нами-
ращ се на етаж пет /пет/ в сграда с идентификатор 35167.505.22, 
предназначение на самостоятелен обект: Жилище, апар-
тамент, брой нива на обекта: 1, ниво: 1, съседни самостоя-
телни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.505.22.1.109 и 
35167.505.22.1.111; под обекта 35167.505.22.1.107 и над обекта 
35167.505.22.1.113; в едно с прилежащи: избено помещение 
№ 100 /сто/, с полезна площ 2,40 /две и 40/ кв.м при граници: 
север-коридор; изток – избено помещение № 101 и запад – из-
бено помещение № 99 и 0,84% (нула цяло осемдесет и четири 
%) идеални части от правото на строеж върху държавна земя 
за сумата от 27 750 (двадесет и седем хиляди седемстотин и 
петдесет) лева без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 193 ОС_479/05.06.2020 г.
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост на община Казанлък, като към 
Приложение №6 се включва:

АОС Име, фами-
лия/ фирма

Приход 
(лв)

Предназ-
начение

Описание на 
имота

3846/
2020 г.

Даниела 
Кандахеро-
ва-Иванова

7 300
Жилищ-

но строи-
телство

ПИ 
27499.501.2025 
с. Енина с площ 

608 кв. м

2. Определя пазарна цена от 7 300 (седем хиляди и триста) 
лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собстве-
ност, на собственик на построената върху нея сграда:  По-
землен имот с идентификатор 27499.501.2025 (две седем че-
тири девет девет точка пет нула едно точка две нула две пет) 
с площ 608 (шестстотин и осем) кв.м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област 
Стара Загора, одобрени със заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. 
на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Урба-
низирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 
10м), при граници: имоти с идентификатори 27499.501.379, 
27499.501.2026, 27499.501.3098, представляващ Урегулиран 
поземлен имот (УПИ) І (първи) в кв. 3Б (три буква Б) по Под-
робен устройствен план на село Енина, одобрен със Заповед № 
1082/1980 г.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи до-
говор с Даниела Кандахерова-Иванова ЕГНхххххххххх от град 
Павликени, община Павликени, област Велико Търново, ул. 
„Отец Паисий“ №36, вх. Б, ап. 12, за продажбата на общинския 
имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и 
режийни разноски по издаване и вписване на договора са за 
сметка на заявителя - Даниела Кандахерова-Иванова.

РЕШЕНИЕ № 194 ОС_481/05.06.2020 г.
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информа-

ционен меморандум на Поземлен имот с идентификатор 
35167.501.9085 (три пет едно шест седем точка пет нула едно 
точка девет нула осем пет) с площ 2 585 (две хиляди петсто-
тин осемдесет и пет) кв. м., по КККР, одобрени със Заповед 
РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение със 
Заповед №18-5604/13.07.2016г. на началника на СГКК – Стара 
Загора, с административен адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. 
Казанлък; трайно предназначение на територията: урбанизи-
рана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, 
складов обект, при съседи: 35167.501.9086, 35167.501.608, 
35167.501.9081, 35167.501.9084.

ІІ. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. май 2020 
г. на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085 (три пет 
едно шест седем точка пет нула едно точка девет нула осем пет) 
с площ 2 585 (две хиляди петстотин осемдесет и пет) кв. м., по 
КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със Заповед №18-5604/13.07.2016г. 
на началника на СГКК – Стара Загора, с административен ад-
рес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък; трайно предназна-
чение на територията: урбанизирана; начин на трайно полз-
ване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи: 
35167.501.9086, 35167.501.608, 35167.501.9081, 35167.501.9084.

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продаж-
ба на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085 (три пет 
едно шест седем точка пет нула едно точка девет нула осем пет) 
с площ 2 585 (две хиляди петстотин осемдесет и пет) кв. м., по 
КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със Заповед №18-5604/13.07.2016г. 
на началника на СГКК – Стара Загора, с административен ад-
рес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък; трайно предназна-
чение на територията: урбанизирана; начин на трайно полз-
ване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи: 
35167.501.9086, 35167.501.608, 35167.501.9081, 35167.501.9084. 
Търгът да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна цена 65 630 (шестдесет и пет хиляди шест-
стотин и тридесет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се запла-
щат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на 
договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора 
към тръжната документация.

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

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

4. Получаване на тръжна документация – от Гише №6 в ЦИУ 
на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за 
тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) 
в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков 
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път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 
7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. 
Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на 
предложения за участие. Валидни са такси от името и за смет-
ка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите 
представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юри-
дическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписвани-
ята при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт 
на лицето, което закупува тръжната документация (ако пред-
ставителната власт не може да се установи от удостоверението 
за вписване в търговския регистър или кандидатът се предста-
влява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръж-
ната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите 
попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задъл-
жителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в послед-
ния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството 
на Община Казанлък.

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

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнарод-
ване на решението в “Държавен вестник” от 11:00 часа в Риту-
алната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 
35-ия ден при същите условия.

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

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

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

менен от Даниела Колева – член на комисията. При отсъствие 
на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – резервен 
член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга 
Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от дос-
тигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя 
поравно между членовете на комисията, участвали при про-
веждане на търга.

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

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и пуб-
ликуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 3 
от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община 
Казанлък.

РЕШЕНИЕ № 195 ОС_482/05.06.2020 г.
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информа-

ционен меморандум на Поземлен имот с идентификатор 
№35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно 
точка три пет девет) с площ 1 272 (хиляда двеста седемдесет и 
два) кв. м., по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 
г. на ИД на АГКК, административен адрес: гр. Казанлък, п.к. 
6100, общ. Казанлък; трайно предназначение на територията: 
урбанизирана; начин на трайно ползване: Незастроен имот 
за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.293, 35167.501.309, 
35167.501.358. Стар идентификатор: УПИ III, кв. 3, отреден за 
„За спорт и ОДО“ по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед 
№876/2009 г. на Кмета на Община Казанлък. Върху имота има 
тежести: съществуващи парапроводи.

ІІ. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. май 2020 
г. на Поземлен имот с идентификатор №35167.501.359 (три 
пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) 
с площ 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м., по КККР, 
одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ад-
министративен адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, общ. Казанлък; 
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин 
на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при 
съседи: 35167.501.293, 35167.501.309, 35167.501.358. Стар иден-
тификатор: УПИ III, кв. 3, отреден за „За спорт и ОДО“ по ПУП 
на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмета на 
Община Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи 
парапроводи.

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продаж-
ба на Поземлен имот с идентификатор №35167.501.359 (три 
пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) 
с площ 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м., по КККР, 
одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ад-
министративен адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък; 
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин 
на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при 
съседи: 35167.501.293, 35167.501.309, 35167.501.358. Стар иден-
тификатор: УПИ III, кв. 3, отреден за „За спорт и ОДО“ по ПУП 
на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмета на 
Община Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи 
парапроводи. Търгът да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна цена 112 150 (сто и дванадесет хиляди сто 
и петдесет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се запла-
щат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на 
договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора 
към тръжната документация.

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

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

4. Получаване на тръжна документация – от Гише № 6 в ЦИУ 
на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за 
тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) 
в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков 
път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 
7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. 
Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на 
предложения за участие. Валидни са такси от името и за смет-
ка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите 
представят:

 а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъ-
ра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по 
вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт 
на лицето, което закупува тръжната документация (ако пред-
ставителната власт не може да се установи от удостоверение-
то за вписване в търговския регистър или кандидатът се пред-
ставлява от пълномощник);

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

6. При получаване на тръжната документация кандидатите 
попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задъл-
жителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

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

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

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнарод-
ване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в Риту-
алната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 
35-ия ден при същите условия.

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

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

Председател:
 Драгомир Петков – зам.-кмет
Членове:
 Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП
 Даниела Колева – началник отдел ИУС
 Татяна Станева – гл. експерт ОСГП
 Евгения Андонова – ст. експерт ОС
 Юзеир Кенан – общински съветник
Резервни членове: 
 Кольо Байков – гл. юрисконсулт
 Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и
 Олга Шикова – гл. експерт ОС-А
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде за-

менен от Даниела Колева – член на комисията. При отсъствие 
на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – резервен 
член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и 
Олга Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от 
достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпре-
деля поравно между членовете на комисията, участвали при 
провеждане на търга.

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши 
всички действия по организация и провеждане на търга по 
т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регла-
ментиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС 
№213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в 
сила от 21.04.2020 г.)

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и пуб-
ликуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 3 
от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община 
Казанлък.

РЕШЕНИЕ № 196 ОС_483/05.06.2020 г.
І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда 

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

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.352.298 (две седем 
четири девет девет точка три пет две точка две девет осем) с 
площ 566 (пет стотин шестдесет и шест) кв. м., м. Крушките, 
с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), общ. Казанлък, обл. Стара 
Загора по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-
97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот е от 21.10.2019 г., Трайно предназ-
начение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна гра-
дина, Категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), 
при граници: 27499.352.299, 27499.352.1050, 27499.352.296, 
27499.352.506, 27499.352.297.

Начална тръжна цена: 610 (шестстотин и десет) лв. без ДДС.
2. Поземлен имот №602.125 (шест нула две точка едно две 

пет) с площ 875 (осемстотин седемдесет и пет) кв. м., м. Гюрля, 
с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък, 
обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. 
Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на 
Областния управител на област Стара Загора, Трайно пред-
назначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, 
Категория на земята при неполивни условия: VIII (осма), при 
граници: 602.126, 602.150.

Начална тръжна цена: 500 (петстотин) лв. без ДДС.
3. Поземлен имот №602.144 (шест нула две точка едно че-

тири четири) с площ 328 (триста двадесет и осем) кв. м., м. 
Гюрля, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Ка-
занлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Чер-
ковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния 
управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на 
земята при неполивни условия: VIII (осма), при граници: 
602.148, 602.150.

Начална тръжна цена: 190 (сто и деветдесет) лв. без ДДС.
4. Поземлен имот №613.479 (шест едно три точка четири) 

с площ 3 732 (три хиляди седемстотин тридесет и два) кв. 
м., м. Ая пътека, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, 
общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразу-
ваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед 
№299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара 
Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трай-
но ползване: Нива, Категория на земята при неполивни усло-
вия: V (пета), при граници: Землищна граница, 613.480.

Начална тръжна цена: 2 370 (две хиляди триста и седемде-
сет) лв. без ДДС.

5. Поземлен имот с идентификатор 62983.11.18 (шест две 
девет осем три точка едно едно точка едно осем) с площ 1 760 
(хиляда седемстотин и шестдесет) кв. м., м. Воденицата, с. Ро-
зово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Розово, 
одобрени със Заповед РД-18-398/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 
16.04.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на 
трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни 
условия: X (десета), при граници: 62983.11.90, 62983.11.19, 
62983.11.9, 62983.11.8.

Начална тръжна цена: 610 (шестстотин и десет) лв. без ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор 53179.2.11 (пет три едно 

седем девет точка две точка едно едно) с площ 5 792 (пет хи-
ляди седемстотин деветдесет и два) кв. м., м. Старите лозя, 
с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. 
Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземле-
ния имот е от 16.04.2019 г., Трайно предназначение: Земедел-
ска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория 
на земята при неполивни условия: V (пета), при граници: 
53179.2.12, 53179.2.73, 53179.2.10, 53179.2.8.

Начална тръжна цена: 9 100 (девет хиляди и сто) лв. без ДДС.
7. Поземлен имот №123.223 (едно две три точка две две три) 

с площ по скица 671 (шестстотин седемдесет и един) кв. м., м. 
Каракос, с. Овощник, код по ЕКАТТЕ: 53179, общ. Казанлък, 

обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. 
Овощник, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на 
Областния управител на област Стара Загора, Трайно пред-
назначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид 
земеделска земя, Категория на земята при неполивни усло-
вия: IX (девета), при граници: 123.222, Земеделски земи.

Начална тръжна цена: 1110 (хиляда сто и десет) лв. без ДДС.
8. Поземлен имот №123.222 (едно две три точка две две две) 

с площ по скица 1 338 (хиляда триста тридесет и осем) кв. м., 
м. Каракос, с. Овощник, код по ЕКАТТЕ: 53179, общ. Казанлък, 
обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. 
Овощник, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на 
Областния управител на област Стара Загора, Трайно пред-
назначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг 
вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни 
условия: IX (девета), при граници: 123.221, Земеделски земи, 
123.223, Земеделски земи.

Начална тръжна цена: 2 210 (две хиляди двеста и десет) лв. 
без ДДС.

9. Поземлен имот с идентификатор 35167.240.874 (три пет 
едно шест седем точка две четири нула точка осем седем че-
тири) с площ 499 (четиристотин деветдесет и девет) кв. м., 
м. Старите лозя, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара За-
гора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-
88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот е от 14.10.2019 г., Трайно предназ-
начение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид 
земеделска земя, Категория на земята при неполивни усло-
вия: IX (девета), при граници: 35167.240.876, 35167.240.875, 
35167.240.137, 35167.240.869, 35167.240.870, 35167.240.873.

Начална тръжна цена: 1 150 (хиляда сто и петдесет) лв. без 
ДДС.

10. Поземлен имот с идентификатор 35167.122.592 (три 
пет едно шест седем точка едно две две точка пет девет две) 
с площ 793 (седемстотин деветдесет и три) кв. м., м. Старите 
лозя, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР 
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 
г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо по-
земления имот е от 21.10.2019 г., Трайно предназначение: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска 
земя, Категория на земята при неполивни условия: IX (деве-
та), при граници: 35167.122.166, 35167.122.591, 35167.112.167, 
35167.122.593.

Начална тръжна цена: 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) 
лв. без ДДС.

11. Поземлен имот с идентификатор 35167.306.2 (три пет 
едно шест седем точка три нула шест точка две) с площ 2 091 
(две хиляди и деветдесет и един) кв. м., м. Абаята, гр. Казан-
лък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, 
одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е 
от 21.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин 
на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 
4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни ус-
ловия: IV (четвърта), при граници: 35167.306.43, 35167.306.3, 
35167.1.309, 35167.1.614, 35167.306.1.

Начална тръжна цена: 4 650 (четири хиляди шестстотин и 
петдесет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организи-
ра провеждане на публичните търгове за продажба на имоти-
те по т. I. и да извърши всички последващи правни и факти-
чески действия във връзка с продажбата им.

РЕШЕНИЕ № 197 ОС_485/08.06.2020 г.
1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен 

устройствен план – Парцеларен план за елементи на техни-
ческата инфраструктура - водопровод за захранване на По-
землен имот с идентификатор 35167.37.751 с НТП „За друг вид 
производствен, складов обект”, с площ от  1,231 дка по КККР на 
град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. 
на ИД на АГКК;

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя;
3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограниче-

ни вещни права (сервитут) в поземлен имот с идентификатор 
35167.107.64, гр. Казанлък, м. КАЙНАРДЖА, вид собственост 
общинска публична, с НТП „За селскостопански, горски, ве-
домствен път“ и площ 3813 кв. м по КККР на град Казанлък, 
одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, 
засегнат от парцеларен план за елементи на техническата ин-
фраструктура- водопровод за захранване на поземлен имот с 
идентификатор 35167.37.751, с приблизителна площ на серви-
тута 50 кв. м;

4. Определя срок на валидност на настоящото предварител-
но съгласие - 3 (три) години от датата на издаването му.

РЕШЕНИЕ № 198 ОС_484/08.06.2020 г.
1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен 

устройствен план – План за застрояване и план-схеми за еле-
ментите на техническата инфраструктура за Поземлен имот 
с идентификатор 40292.106.68 – с НТП  “Друг вид земеделска 
земя”, с площ от 26,997 дка по КККР на  гр. Крън, одобрени със 
Заповед № РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 
40292, община Казанлък, с цел промяна предназначението и 
начина на трайно ползване на имота в „За производствени и 
складови дейности“.

 2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.
РЕШЕНИЕ № 199 ОС-510/23.06.2020 г.
1. Дава съгласие за участие на Община Казанлък в качество 

й на партньор в проект за техническа помощ за предоставяне 
на безвъзмездни средства с водеща организация община Пло-
вдив за подпомагане подготовката на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и 
кандидатстване по програма „LIFE“, под-програма „Действия 
за климата“, Адаптация към изменението на климата, Прио-
ритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположе-
ните към засушаване райони и управление на крайбрежните 
ивици и наводненията".

2. Възлага на Кмета на община Казанлък да създаде необ-
ходимата организация за подготовка и кандидатстване с про-
ект за техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни 
средства с водеща организация община Пловдив за подпо-
магане за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидат-
стване по програма „LIFE“, под-програма „Действия за кли-
мата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 
- "Устойчиво управление на водите в предразположените към 
засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и 
наводненията".

3. Дава съгласие за съфинансиране от бюджета на община 
Казанлък, в размер на не повече от 2% от одобрената стойност 
на проекта или не повече от неговата левова равностойност -
4 000 лв.

4. Дава съгласие, при одобрение на проекта, да бъде извър-
шена корекция на бюджета на община Казанлък, с цел осигу-
ряване на 2 % от одобрената стойност на проекта.

5. Възлага на Кмета на община Казанлък да извърши всички 
необходими правни и фактически действия по т.1, т. 2, т.3, т. 
4 и т. 5 от настоящото решение с цел участието на община Ка-
занлък като партньор по проект за техническа помощ за пре-
доставяне на безвъзмездни средства за подпомагане подго-
товка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма 
„LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към 
изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управле-
ние на водите в предразположените към засушаване райони и 
управление на крайбрежните ивици и наводненията".

Решения на ОбС



Брой 1810 Петък, 17 юли 2020 г.

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

Стефка КАРАГЕНСКА ТОП ОФЕРТА

НИЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Кантора за 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

0431 8 70 20
0431 7 04 27
0878924585

Агенция за 
социални услуги 

Стефка Карагенска 
почасово гледане 

деца, възрастни, болни

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БРИЗ
ул. ”Отец Паисий” 33

ет. 1, офис 4
(южно от пазара)

0898 641 138

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

ПРОДАВА
Боксониери 

 20000 лв.
Гарсониери

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

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

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

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:
Казанлък

УПИ 470 кв.м. - 25000 лв.

ТОП ОФЕРТИ:

продава:

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

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

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

под наем:

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

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

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

ПРОДАВА в Казанлък: 

– 2-стаен, П, център, 62000 лв.
– 2-стаен, ново строителство, 
център, обзаведен, 82000 лв.
– 3-стаен след ремонт, обзаве-
ден, 82000 лв.
– 3-стаен НС, с гараж, 115000
– 4-стаен, 108 кв.м., център, 
98000 лв.  
– 4-стаен 133 кв.м., център, 
140000 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., 60000 лв.
– производствена сграда 200 
кв.м., договаряне
– производствена сграда 340 
кв.м., 200000 лв
– 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 

Тел: 0431 6 53 23; 
GSM: 0888260 361;

e-mail: helioskz@abv.bg

главен път, 1600 кв.м.,19000 
Евро
- Дунавци – вила сдвор 435 
кв.м., 30000 лв.
- Дунавци – тухлена къща, 
двор 1525 кв.м.,56000 лв. или 
замяна за апартамент
- Енина – къща ново строител-
ство, двор 910 кв.м., 140000 
лв.
- Енина – земеделски земи, 
цени – в офиса на агенцията.
- Мъглиж – двуетажна къща, 
двор 600 кв.м., 36000 лв.
- Мъглиж – тухлена двуетажна 
къща, двор 700 кв.м., 55000 
лв.
- Средногорово – дворно мяс-
то 500 кв.м., 5000 лв.
- Средногорово – дворно мяс-
то 1000 кв.м., 10000 лв.
- Средногорово – дворно мяс-
то 1500 кв.м., 13000 лв.
- Горно Изворово – УПИ 1340 
кв.м., 30000 лв.
- Шипка – УПИ 360 кв.м., 
15000 лв
- Шейново – дворно място 
1245 кв.м., 15000 лв.в

ДАВА ПОД НАЕМ в 
Казанлък:

- двустаен обзаведен апарта-
мент в центъра, 250 лв.
- тристаен обзаведен апарта-
мент, 300 лв.
- етаж от къща, център,450 лв.
- офиси в центъра 100 лв., 120 
лв., 200 лв.
- производствено помещение 
30 кв.м., 150 лв.

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

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

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

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

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

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

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

Бузовград
28 000 лв., 45 000 лв.

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

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

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

с. Габарево
800 кв.м.  - 12000 лв.

с. Ясеново

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

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

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

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

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

ТОП ОФЕРТИ

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

КЪЩИ В СЕЛАТА

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

гр. Казанлък, ул. ”Дондуков” 4

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

тел./факс.: 0431 63 566

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

ПОД НАЕМ

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

Рекламен справочник
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ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ ОТ В-К ИСКРА Е ВЪЗМОЖНО САМО С  
РАЗРЕШЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА. ВСЕКИ АВТОР Е ОТГОВОРЕН ЗА МАТЕРИАЛИТЕ СИ.

0431 5 49 69
0889 969 602
0889 969 603

ЗКПТ „ИЗГРЕВ” с.Розово общ. Казанлък
Кани всички свои член кооператори на годишно отчетно 

събрание на 03.08.2020г. от 16.00ч. в двора на кооперацията 
в с.Розово, общ.Казанлък. Необходимостта от провеждане-
то на ОС в двора на кооперацията възниква, за да се опази 
здравето и безопасността на член-кооператорите във връзка 
с извънредната епидемиологична обстановка на територия-
та на Република България, свързана с разпространението на 
COVID-19.

ДНЕВЕН РЕД
1. Утвърждаване решения на Управителния съвет за при-

емане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчет за дейността на УС за 2019г. Приемане на финан-

совия отчет в това число Баланс и ОПР за 2019 год.
3. Отчет на Контролния съвет за работата на Управителния 

съвет и кооперацията  за 2019 г.
4. Даване мандат на управителния съвет, респективно на 

Председателя за участие по финансовите програми на ДФ 
„Земеделие”, за закупуване на нова техника, за теглене на 
заеми и продажба на ДМА.

5. Текущи.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час 

по-късно, при същия дневен ред и същото място.

От Управителния съвет

ПОКАНА
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Информационен справочник

Продава:

Купува:

Под наем:

Разни:

1.0896662706  двустаен или тристаен - Запад
2.0888787514 гарсониера или боксониера - Изток
3.0899178887 двустаен - Център
4.0878741102 двустаен или тристаен , ново строителство - Широк Център
5.0887370888 къща в близките села до 30 000 лв
6.0888787514 земеделска земя обработваеми в цялата страна.
7.0896741102 необработваема земя , лозя, пасища, ливади и гори в 
цялата страна.

1.0899178887 Тристаен 100кв.м.монолит обзаведен , Център - 500лв..
2.0878741102 - МАГАЗИН 108кв.м. Център, главна улица - 750лв.
3.0888787514  - МАГАЗИН, 50кв.м. Център, главна улица - 350лв
4.0887711853 - Двустаен апартамент след ремонт с гараж, обзаведен 
Изток 71 блок.
5.0893010818 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."Глад-
стоун" №38

1. 0895730797 Лекувам всички болести . Народния лечител Николай Колев 
2. 0879 31 46 15 продавам масажиращ матрак тек

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Казанлък 6100
Хотел “Роза” 
ет.1, офис 117

0883 75 12 12
0899 17 88 87
0888 78 75 140431/6 48 06

КАНТОРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

КАНТОРАТА СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОКУПКА НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С БАНКОВ КРЕДИТ

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
ОКОЛНОСТИТЕ НА КАЗАНЛЪК С 

ПРЕДИМСТВО СА ЗЕМИ В МЕСТНОСТИТЕ 
КАЙЛЪКА И КАЙНАРДЖА

ПРОДАВА:

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

АПАРТАМЕНТИ В 
КАЗАНЛЪК

Боксониера запад -24000лева
Гарсониера, монолит, център - 
40000 лв. 
Гарсониера, монолит, запад - 38000 
лв. 
Гарсониера, изток - 29000 лв. 
Две стаи с кухня, изток, панел 38000 
лв. 
Две стаи с кухня, Изток 40000 лв. 
Две стаи с кухня-южен, след 
ремонт, до училище Чудомир- по 
договаряне
Две стаи с кухня, изток, панел - 
45000 лв. 
Две стаи с кухня, монолит, запад - 
50000 лв. 
Две стаи с кухня, до казармата - 
56000 лв. 
Две стаи с кухня, център, 63000 лв. 
Три стаи с кухня, до  парк Розариум 
72000лв
Три стаи с кухня, след ремонт, до 
полицията 95000лв
Три стаи с кухня , монолит,след 
ремонт-срещу Банка ДСК-цена по 
договаряне
Три стаи с кухня, панел, до пожар-

ната -65000 лева
Четери стаи с кухненски бокс, в ра-
йона на бърза помощ след  ремонт 
130000лева
Четири стаи с кухненски бокс, 
монолит, среден етаж, в жк.Васил 
Левски-72000лева
Мезонет –ново строителство, гази-
фициран,с гараж –кв.Кулата
Етаж от къща в близост до магазин 
Лидъл, -70000лева
Къща 520 кв.м. двор, Розариум 
130000 лв. 
Къща до Лидъл –тухла, два етажа, 
300кв.м. двор -85000лв. 
Тухлен гараж, в района на централ-
на поща,-18000лв

КЪЩИ В РЕГИОНА
Работещ бизнес-магазин за храни-
телни стоки с допълнителна къща в 
близко до Казанлък село-65000лв
Къща-в с.Овощник-тухла, двор 
1декър, цена по ДОГОВАРЯНЕ
Тухлена къща в с.Бузовград –цен-
тър- 35000лева.
Къща в с.Скобелево- 22000 лева
Къща в с.Средногоро¬во-500кв.м. 
двор-13500лв
Дворно място в с.Горно Черкови-
ще-център, ток ,вода-10000лв.

Еднастаен, не обзаведен -150лв.
Две стаи с кухня, обзаведен -200лв 
Две стаи с кухня не обзаведен- 
180лв.
Три стаи с кухня след ремонт 

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

0899 33 74 99

0899 17 88 87
0888 78 75 14

Гарсониера, мон., 47кв.м., ет.4, 
таван, изба, шир.център-42000лв., 
изгодно

Гарсониера/2-ри ет.от къща/, мон., 
55кв.м., спалня, дневна, вън.изол., 
център-45000лв.

Гарсониера, мон., 47кв.м., след 
рем., pvc, ламинат, обзаведена, изба, 
Запад-44000лв.

Гарсониера,  мон.,  50 кв.м., ет.2, над 
"Била" - 33000 лв.,  изгодно

Гарсониера,  45 кв.м.,  среден етаж,  
pvc,  вън. изолация,  ламинат в стаята,  
теракот,  южна,  мн. добро съст.,  Изток 
под гл. ул. - 35000 лв.

2 ст+к,  64 кв.м.,  ет.1,  паркет, тера-
кот,  фаянс,  лок. парно,  изба,  добро 
състояние,  изток долу - 38000 лв.,

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

САЛАБАШЕВ
6100 КАЗАНЛЪК, ПЛ. “СЕВТОПОЛИС” 12А, ЕТ. 2
E-MAIL: IMOTI_SALABASHEV@ABV.BG

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

1. 0899178887 - Гарсониера 44кв.м. панел кв."Изток" среден етаж , изложе-
ние:юг - 29 000лв.
2. 0876030556- Къща в гр.Казанлък 500кв.м. дворно място , РЗП - 200кв.м. 
масивна , централна част - 325 000лв.
3. 0888787514 - Тристаен 94кв.м. ново строителство "Център" напълно обзаве-
ден , лукс , среден етаж - 120 000лв.
4. 0896741102 - Гарсониера 44кв.м. панел кв."Изток" средна част , за ремонт 
- 30 000лв.
5. 0899178887- Къща в гр. Казанлък 2 етажа , масивна , централна част - 275 
000лв.
6. 0876030556- Тристаен 88кв.м. монолит "Център" обзаведен - 90 000лв.
7. 0896741102 - Двустаен 68кв.м. панел кв."Изток" горна част - 38 000лв.
8. 0888787514 - Парцел в с .Тулово 1480кв.м. център - 11 000лв.
9.  0896741102 - Тристаен 98кв.м. ново строителство "Център" тихо и спокойно 
място , среден етаж - 87 000лв. изгодно!
10. 0888787514- Двустаен 68кв.м. панел кв."Изток" около у-ще "Ланков" об-
заведен - 52 000лв.
11. 0876030556 - Парцел в с. Виден 900кв.м. ток и вода - 18 000лв.
12. 0896741102 - Тристаен 96кв.м. монолит "Център" обзаведен - 46 000 евро.
13. 0899178887 - Тристаен 84кв.м. панел кв."Изток" горна част - 48 000лв.
14. 0876030556- Парцел в с.Бузовград - 1515кв.м. централна част - 44 000лв.
15. 0896741102 - Тристаен 88кв.м. панел "Център" обзаведен - 76 000лв.
16. 0899178887 - Двустаен 64кв.м. панел кв."Изток" долна част - 52 000лв.
17. 0876030556 - Къща в гр.Казанлък 3 етажа , обзаведена , Широк Център - 
310 000лв.
18. 0896741102- Двустаен 78кв.м. монолит "Център" обзаведен - 88 000лв.
19. 0876030556 - Двустаен 72кв.м. панел кв."Изток" ПВЦ дограма, изолация , 
среден етаж - 52 000лв.
20. 0899178887- Къща в с.Копринка 3 етажа , 500кв.м. дворно място , централ-
на част - 72 000лв.
21. 0876030556 - Многостаен 220кв.м. ново строителство кв."Васил Левски" 
- 137 000лв.
22. 0896741102 - Тристаен 98кв.м. ЕПК , ПВЦ дограма, паркет , кв."Изток" - 67 
000лв.
23.0888787514 - Къща в гр.Казанлък 430кв.м. дворно място , керпич , Център 
- 49 000лв.
24. 0896741102 - Къща в гр.Крън 950кв.м. дворно място , керпич , Център - 36 
000лв.
25. 0876030556 - Парцел в гр.Казанлък 400кв.м. Център - 62 000лв.
26. 0899178887- Къща в гр.Казанлък 700кв.м. дворно място , керпич , кв.Изток 
- 57 000лв.
27. 0896741102 - Къща в гр. Казанлък тухла , Център - 100 000лв.

ТОП ОФЕРТИ:

ОФЕРТИ:
ИЗТОК

2 ст+к. панел, средна част - 39 000лв. 
3 ст+к., панел, Изток  - 44 000лв.
З ст+к, панел дв. Изток, средна част 
- 42 000лв.
З ст+к, панел дв. Изток долу, добро 
състояние - 40 000лв.
2 ст./разширен, ет.3, изолация - 47 
000 лв.

ЗАПАД

2ст.+к. монолитен апартамент в ра-
йона на Бар Краси, ет. среден, изцяло 
обзаведен, цена: 58 000 лв.
3 ст.+б., тухла ‘Мана-стира’, юг-се-
вер, с две тераси цена: 59 000лв.  
2 ст.+к., тухла Абаята - 52000 лв.
2 ст+к., тухла Абаята - PVC-паркет, 
юг-север - 55 000лв.
З ст+к, монолит, района на абаята, ет. 
среден - цена 44 000лв.

ЦЕНТЪР 

2 ст+б.‘Розариум’, след ремонт, 45000 
лв.

2 стаи + к. НС, след ремонт, - 85 000лв. 
обзаведен
З ст+б, мон., в района на Розариума - 
64 000лв.
2 стаи + к., НС, - 65 000лв.
3 стаи + к., ет.4 - 52 000лв. монолит
4 стаи, /мототехника/, ет. среден - 70 
000лв.
3 ст+к, пазара, 90кв.м., изток-запад - 70 
000лв.
4 стаи + бокс, баня и тоалетна, 2 тера-
си, пълно обзавеждане, до полицията 
- 92 000

КЪЩИ

Къща в Казанлък, до Хидравлика, двор 
400кв.м. - 125 000лв.
Къща в Енина, 2 ет. мон. двор 600кв.м. 
- 68 000лв.
Къща в Крън, двор 900кв.м. - 40 000лв.
Къща в Дунавци, 1.400кв.м. - 45 000лв.
Къща в X. Димитрово - 50 000лв. 

ПОД НАЕМ

Гарсониера с/у общината - 250 лв./м.

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
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.
Н.стр. под полицията, ет.3,с пъл-
но обзавеждане - 75 000 лв.
3 ст.+ к. Н.С. пазара 83000 лв.
Н.стр. 128 кв.м. състои се от две 
спални, хол, луксозен с обза-веж-
дане и гараж - по договаряне
2-стаен, монолит - 55000 лв.
Къща в гр. Казанлък, ”Розари-
ум” - 400 кв.м. на плоча - по 
договаряне
2-стаен (изток) - 35000 лв. долу 
м-н Изток
3-ст. под полицията, ет.2 - тухла - 
70 000 лв.

Боксониера на манастира, ет. - 
среден, след ремонт - 38 000
2 ст.+к - разширен тухлен ап., 
манастира, PVC-дограма в мн. 
добро състояние - 75 000
Гарсониера, панел, под Антим I, 
вътрешна, добра - 40 000
Къща в с.Енина, старовремска, на 
2 етажа, двор - 500 кв.м. - 55 000
3 ст.+к - панел, казармата, ет. - 
среден, добър, 62 000 
2 ст.+к - тухла след ремонт, 
център, цена 76 000
2 ст.+к, панел в кв. Изток, долна 
част, 32 000
2 ст.+к НС изцяло южен, вътре-
шен - 69 000
2 ст +к, тухла, запад, обзаведен 
- 168 000
3 ст+к, тухла, запад, след ремонт 
- 68 000
2 ст+к, център, юг, ПВЦ дограма 
- 58 000
Боксониера в добро състояние, 
южна - 30 000
2 ст+к, след ремонт, панел, кв. 
Изток, - 45 000

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

Малки обяви

28. 0888787514 - Къща в с.Горно Изворово 450 кв.м. дворно място , 3 етажа, 
изолация, ПВЦ дограма , РЗП 200кв.м. , обзаведена - 125 000лв.
29. 0876030556- Парцел в местност "Старите Лозя" - 22 000лв.
30. 0888787514 - Къща в гр. Казанлък 400кв.м. дворно място , РЗП - 400кв.м. 
преземен + 2 основни етажа , Център - 350 000лв.
31. 0899178887- Парцел в с.Ръжена 1,2дка ток и вода , централна част - 14 000лв.
32. 0896741102- Парцел в с.Скобелево 550кв.м. Център - 16 000лв.
33. 0899178887 - Парцел в с. Средногорово 1дка - 16 000лв.
34. 0876030556 - Къща в гр. Казанлък "Широк Център" 500кв.м. дворно място 
, тухла - 180 000лв.
35. 0896741102 - Къща в гр.Казанлък 360кв.м. дворно място , тухла, Широк 
Център - 68 000лв.
36. 0888787514 - Къща в с.Енина 280кв.м. дворно място , тухла , централна 
част - 42 000лв. изгодно!
37. 0876030556 - Къща в гр. Казанлък 400кв.м. дворно място , 2 етажа , тихла 
, Широк Център - 120 000лв.
38. 0899178887- Парцел в гр.Казанлък 300кв.м. Широк Център - 46 000лв.
39. 0876030556 - Парцел в гр.Казанлък 280кв.м. Широк Център - 48 000лв.
40. 0896741102 - Къща в гр. Казанлък 150кв.м. дворно място, Супер Център  , 
преземен+етаж - 180 000лв.
41. 0899178887- Парцел в с.Осетеново 1дка - 4000лв.
42. 0876030556 - Парцел в с.Шейново 1дка - 22 000лв.
43. 0896741102 Тристаен 90кв.м. ново строителство "Център" завършен - 98 
000лв.
44. 0899178887-Многостаен 220кв.м. ново строителство "Център" - 160 000лв.
45. 0876030556 - Двустаен разширен 78кв.м. ново строителство кв."Васил Лев-
ски" среден етаж - 73 000лв.
46. 0896741102 Тристаен 96кв.м. ново строителство кв."Васил Левски" среден 
етаж - 92 000лв.
47. 0899178887 - Къща в с. Долно Изворово 1дка дворно място, тухла на гредо-
ред , кухненско оборудване, ПВЦ дограма - 47 000лв.
48. 0896741102 - Тристаен 100кв.м. монолит кв."Васил Левски" среден етаж 
ПВЦ дограма  - 68 000лв.
49. 0876030556- Двустаен 68кв.м. панел кв."Изток" среден етаж  - 45 000лв.
50. 0896741102 - Гараж 20кв.м. подземен - 20 000лв.
51.0876802079 - Изгодно продава УПИ - 756 кв. м. и УПИ - 673 кв. м. до парк 
”Тюлбе”, директно от собственика. Цена по договаряне.
52.0889437485 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" (сре-
щу СБА)

• Гарсониера, 45 кв.м., ет.3, вътрешна, изба, под уч-ще Антим - 
42000 лв.
• 2ст+к, 65 кв.м., ср.етаж, вътрешен, южен, обзаведен, изба, над 
Ланков - 44900 лв., догов.
• 2ст+к, мон., 74 кв.м., ср.етаж, 2 тераси - всяка стая е с излаз, 
вътрешен, много запазен, обзаведен, таван, изба, кв.В.Левски - 
52500 лв.
• 2ст+к, н.стр., 60 кв.м., партерен етаж, има и отделен самост. 
вход, спалня, дневна с кухня ведно, баня и тоалетна заедно, 
коридор и килер, pvc дограма, вън.изол., ламинат, теракот, на-
пълно обзаведен и оборудван, готов за обитаване, шир.център 
- 60000 лв.
• 3ст+к, мон., 95 кв.м., ет.3, паркет, 2 тераси- всяка стая е с излаз, 
вътрешен, обзаведен, таван, изба, Абаята - 75000 лв., догов.
• 3ст+к, 85 кв.м., ет.3, pvc, вън.изол., подготвен за ремонт, изба, 
Изток под гл.улица - 45000 лв., изгодно
• 3ст+б, 84 кв.м., pvc, нова кухня, баня в добро съст., ламинат в 
коридора, отд. мокро помещ., хол и спалня южни, голяма остък-
лена двойна тераса, изба, уч-ще Антим - 68000 лв., договаряне
• 4ст+к, мон., 108 кв.м., ет.5, pvc в 3 от стаите, вътр.изол. на сев.
стени, паркет, БиТ отделни, 3 тераси, вътрешен, добро съст., 
изба, таван - 98000 лв.- Виен.сладкарница, отделно има гараж
• с.Енина, хубава обитаема голяма къща, тухла на 2 етажа с пло-
чи, 2 гаража, двор 650 кв.м. - 130000 лв.

Програмата 
за месец АВГУСТ -2020

4 АВГУСТ    20 .30 часа   АЛИОЛУВА  КЪЩА
 ,,НОЩТА  ПРЕДИ АЛБЕНА”   
Димитър Кабаков по Йордан Йовков
Режисьор: Светлин Ивелинов
Костюми и сценография: Ваня Запрянова , Росен Дончев; Музика: 

Милен Ямаков; Участват: Ая Тодорова, Беатрис Благоева, Десислава 
Стоянова, Инна Димитрова, Ирена Дуванска, Мара Бонева, Недялка 
Раева, Олена Шидерова, Александър Митев, Георги Антов, Георги Ата-
насов, Димитър Гавраилов, Димитър Кабаков, Костадин Жеков, Ми-
лен Вангелов, Петър Петров, Сава Драгнев.

11 АВГУСТ   20 .30 часа   АЛИОЛУВА  КЪЩА 
,,ЗАГОВОРЪТ НА КАЛИГУЛА" от Стефан Цанев
Режисьор: Ованес Торосян; Сценография и костюми: Ваня Запряно-

ва, Росен Дончев; Музика: Милен Апостолов; Участват: Сава Драгнев, 
Ованес Торосян, Петър Петров, Костадин Жеков, Димитър Гавраилов, 
Недялка Раева

18 АВГУСТ   20 .30 часа  АЛИОЛУВА  КЪЩА
,,САМОДИВА" - драматизация по Ран Босилек
Драматизация и режисура: Мара Бонева; Хореография и режисура: 

Светлин Ивелинов; Сценография: Иван Бояджиев
Музикална адаптация : Милен Ямаков; Участват: Сава Драгнев, Бе-

атрис Благоева, Ивелина Павлова, Мара Бонева, Петър Петров, Свет-
лана Бургазова

27 АВГУСТ     20.00 часа   АЛИОЛУВА  КЪЩА
“СЪН В ЛЯТНА НОЩ ”   от Уилям Шекспир
(НОЩТА ПРЕДИ ЕНЬОВДЕН)
Режисьор: Димитър Стефанов; Сценография и костюми: Димитър 

Димитров; Авторска музика: Милен Апостолов; участват:  Беатрис 
Благоева, Георги Атанасов, Димитър Кабаков, Димитър Гавраилов, 
Димитър Живков, Ивелина Павлова, Мара Бонева, Десислава Вулева, 
Милен Вангелов, Олена Шидерова, Петър Петров, Костадин Жеков, 
Сава Драгнев, Светлана Бургазова, Цвети Пеняшки

31 АВГУСТ   20 .30 часа   АЛИОЛУВА  КЪЩА
 ,,НОЩТА  ПРЕДИ АЛБЕНА”   
Димитър Кабаков по Йордан Йовков
Режисьор: Светлин Ивелинов; Костюми и сценография: Ваня Запря-

нова , Росен Дончев; Музика: Милен Ямаков; Участват: Ая Тодорова, 
Беатрис Благоева, Десислава Стоянова, Инна Димитрова, Ирена Дуван-
ска, Мара Бонева, Недялка Раева, Олена Шидерова, Александър Митев, 
Георги Антов, Георги Атанасов, Димитър Гавраилов, Димитър Кабаков, 
Костадин Жеков, Милен Вангелов, Петър Петров, Сава Драгнев.



Брой 1812 Петък, 17 юли 2020 г.
За Таланта и Успехите Школата на Юлиянова

На 4 юли 2020 година та-
лантливият казанлъшки 
пианист Виктор Владков 
получи Голямата награда 
в категория „Изкуство” на 
Фондация „Енчо Керязов” 
за втори път.

След дълго чакане, във въл-
шебната „Нощ на звездите”, 
един щастлив и вълнуващ 
момент на Деветите годишни 
награди на Фондация „Енчо 
Керязов” под красивия над-
слов “Благотворителността 
осмисля успеха”,  Виктор 
Владков от Школата на Елена 
Юлиянова получи Голямата 
награда в категория „Изку-
ство” на Фондация „Енчо 
Керязов”.

Младите български таланти 
с изключителни постижения 

в три области: наука, изку-
ство и спорт бяха поканени 
в град Пловдив на заклю-
чителната  церемония по 
връчване на годишни награ-
ди на победителите.

За втори път Голямата 
награда в категория „Из-
куство” беше присъдена на 
Виктор Владков – блестящ 
казанлъшки пианист с ут-
върдено име на конкурс-
ните и концертни поди-
уми  в България, Австрия, 
Великобритания, Италия, 
Франция, Белгия, САЩ, но-
сител на над 80 престижни 
награди!

Поздравления за високо-
то и заслужено отличие за 
труда, таланта и безгранич-
на любов към музиката и 
пианото!

ВПЕЧАТЛЯВАЩИ УСПЕХИ ЗА 
КАЗАНЛЪШКИТЕ ПИАНИСТИ ОТ 
КЛАСА НА ЕЛЕНА ЮЛИЯНОВА

Младите таланти участ-
ваха в междунароното из-
дание „Музиката и земята”

От 1 до 3 юли 2020 г. в зала 
„Гигантски кристали” на На-
ционалния музей „Земята 
и хората” в София се про-
веде поредното издание на  
Международният конкурс за 
инструменталисти, компо-
зитори и камерни ансамбли 
„Музиката и земята”, пос-
ветен на 22 април – Ден на 
Земята. Престижен и труден 
конкурс за участниците – из-
пълнители  на класически му-
зикални инструменти и ком-
позитори, които се състезават 
в една възрастова група до 35 
години, разделени в три сек-
ции: солисти, композитори и 
камерни ансамбли.

Благородната цел на кон-
курса е да импулсира мла-
дите творци за създаване и 

изпълнение на музикални 
произведения посветени на 
Земята, нейното оцеляване 
и  изграждане на един бъ-
дещ, по – хармоничен свят.

Участието на всеки един 
изпълнител в такъв конкурс 
изисква непрекъснато висо-
ко ниво на развитие на му-
зикалния талант, умение да 
представиш най-доброто от 
себе си, както и да  преодо-
лееш естественото, сценич-
но вълнение, стъпвайки на 
конкурсния подиум.

Впечатляващ е успехът в 
това състезание на младите 
казанлъшки пианисти Тома 
Вълков, Христиана Хара-
лампиева и Виктор Владков:

Специална награда „За 
виртуозно изпълнение” 
присъдена на Тома Вълков.

Специална награда „Ярък 
талант” спечели Христиана 
Харалампиева.

ВИКТОР 
ВЛАДКОВ 

БЛЕСТНА В 
“НОЩТА НА ЗВЕЗДИТЕ”

за 

ВТОРИ
път

Самодейци от читали-
щето в село Горно Изво-
рово, Община Казанлък, 
символично дадоха старт 
на лавандуловата жетва.

Ритуалът бе пресъздаден в 
лавандуловото поле край се-
лото. Надежда Пенчева, пред-
седател на читалище “Отец 
Паисий 1931”, поясни, че Гор-
но Изворово освен в розопро-
изводството, има традиции и 
в отглеждането на лавандула.

Преди години в селото е 
имало близо 3 хиляди декара 

лавандула, като времето за 
нейната жътва е от 1 юли до 
кра на месеца. Близо 90 души 
от селото са били берачи, в 
годините, когато то е било 
многолюдно. С годините, 
обаче, броят на жителите на 
село Горно Изворово нама-
лява, намаляват и декарите 
лавандула.

Днес в полето край селото 
се отглеждат близо 40 дека-
ра лавандула. „Лавандулата 
също е един от символите на 
Розовата долина“, подчерта 
Надежда Пенчева.

Тя поясни, че традиционно 
прибирането на лавандулата 
е изцяло ръчно, но в послед-
ните години благодарение 
на напредъка на български и 
руски институти са разрабо-
тени машини, които приби-
рат лаванзулата механизира-
но в равнинните полета.

Лавандуловото масло, също 
като розовото, се използва в 
парфюмерийната промишле-
ност, а стръковете лавандула 
са се използвали при напра-
вата на възглавници.

ВРЕМЕ Е ЗА ЛАВАНДУЛОВА ЖЪТВА!

Измина седмица от еко 
фестивала, организиан 
от СНЦ "МЦР - Взаимопо-
мощ", но той продължава 
до 05.08.2020 г.

Тази седмица се прове-
доха заниманията за деца в 
Парка. Първото от тях бе на 
14.07.2020г., в парк Розариум.

Останалите ателиета са на 
21.07., 28.07, 04.08.20 г. 10:00-
12:00 и 17:00-19:00 на същото 
място - на първата алеята до 
пейките на паркинга на музея 
на розата.

Едновременно с тях на 
14.07 се проведе инициатива-
та „Без пари” пред Младежки 
дом Казанлък. Инициативата 
“Без пари” се осъществява за 
поредна година в гр. Казан-
лък от “МЦР-Взаимопомощ” 
като идеята е да се обменят 
неща, които за едни са не-
потребни, но могат да бъдат 
потребни за други. Донесени 
бяха множество предмети и 

Не е задължително да се 
донесе нещо или да се взе-
ме, двата варианта също са 
възможни! Само да се донесе 
или само да се вземе. Няма 

ограничение в броя.
Идеята е да се обменят 

предмети, които от всякак-
ва гледна точка са полезни. 
Стига сме били потребите-
ли и да купуваме постоянно 
нови неща, а да дадем живот 
на тези, които могат да се 
ползват.

Нещата, които не бяха взе-
ти ще бъдат предложени на 
социални институции в гра-
да ни, а останалите на фир-
ма Texcycle, занимаваща се с 
оползотворяване на текстил.

Останалите дати за иници-
ативата „Без пари” са 21.07. 
28.07, 04.08.20  г. 16:00-20:00 ч  
и 18.07.20 г. от 10:00-18:00 ч. 
Мястото е същото.

Това обаче не е всичко! На 
15.07, на откритата сцена зад 
„Тракийската гробница” бе 
представянето на Португалия 
и Испания от доброволците 
на „МЦР-Взаимопомощ” и 
„Юнайтед Авангард Артист” 
по проект “Дълбоки коре-
ни” на програма “Еразъм+” 
и проект “Взаимопомощ”  и 
„Поднасям ви премълчано-
то” на програма “Европейски 

корпус за солидарност”.
Останалите представяния 

са на 22.07, 29.07.20 от 17:30 
до 18:30 ч. с Унгария и Ита-
лия, Германия и Франция на 
същото място.

На датите 22.07 и 29.07.20 
доброволците по проектите 
ще почистват и замърсени 
терени, определени от Общи-
на Казанлък. Първото място, 
което бе избрано и почистено 
на 15.07. от организаторите, 
бе язовир Копринка, от къ-
дето започна еко фестивала 
преди 10 години и където 
до момента от организация 
„Взаимопомощ” с добровол-
ци и граждани на Общината 
са събрали около общо 16 
тона отпадъци.

По време на събитията 
може да ни донесете и Ва-
шите пластмасови капачки 
за кампанията “Капачки за 
Казанлък”.

инж. Мария Славова
Председател на СНЦ 

“Младежки център за 
развитие-Взаимопомощ”

Към стр. 3

Конкурсът се проведе в 
Старопрестолната ни сто-
лица - Велико Търново

На Националният музика-
лен конкурс ,,Звукът на вре-
мето’’, който се проведе на 
живо в гр. В.Търново от 03-
05.07.2020г., отличиха с 3-то 
място 14-годишната певица 
Антония Иванова от Школа-
та за  поп пеене на Мариана 
Мъгева, към НЧ ,,Възродена 
искра 2000’’.

В категория вокал, 3-та 
възрастова група, Антония 

ПЕВИЦАТА АНТОНИЯ ИВАНОВА СЕ ОКИЧИ С
БРОНЗОВ МЕДАЛ ОТ ,,ЗВУКЪТ НА ВРЕМЕТО’’

ЗА "ГРАДИНКАТА 
НА ИСКРА"

се състезава с още 26 талант-
ливи певци от цялата страна. 
Авторитетното жури с пред-
седател-Маргарита Хранова 
и членове Етиен Леви и Нели 
Андреева, оцениха  нейни-
те певчески качества , като я  
наградиха с Диплом и брон-
зов медал.

Конкурсът запази през го-
дините основната си цел, да 
открива и насърчава млади 
таланти и да им предоставя 
сцена, за да открият себе си 
чрез музиката.

ЕКО ФЕСТИВАЛЪТ В КАЗАНЛЪК 
ПРОДЪЛЖАВА!

Преди по малко от ме-
сец Сдружение “Бъдеще за 
децата” представи новата 
си инициатива – Слад-
карската работилничка 
„Бисквитките“ и тя вече 
работи на пълни обороти.

За реализацията на този 
Проект разказа директорът на 
сдружението Мария Гинева. 

Проектът, по които работи 
Сдружение „Бъдеще за деца-
та“ – „Социално включване 
чрез заетост“, е насочен към 
обучение на младите хора с 
увреждания и осигуряване на 
трудовата им реализация.

Тя поясни, че проектът 
се реализира към Опера-
тивна програма „ Развитие 
на човешките ресурси, по Към стр. 3

приоритетна ос „ Намаляване 
бедността и насърчаване на 
социалното включване”.

Целта му е да бъде осигуре-
на подкрепяща среда на мла-
дежи с увреждания, за фор-
миране на трудови умения и 
да се създаде предпоставка за 
тяхната реализацияа на един 
по – късен етап.

30 МЛАДЕЖИ С 
УВРЕЖДАНИЯ 
ТВОРЯТ В 
“БИСКВИТКИТЕ”

Новият парк в центъра 
разцъфна като казанлъшка 
роза пред очите на цените-
лите на природата. Той вед-
нага се превърна в любимо 
място за срещи и отдих на 
млади хора, майки с колич-
ки и деца, възрастни, дошли 
просто да подишат чист въз-
дух. Неугледния до скоро 
парк бе превърнат в красив 
оазис с новоизградени алпи-
неуми, розови и декоратив-
ни храсти, нови настилки и 
осветление. Подменени са 
пейките, контейнерите за 
отпадъци, изградена е нова 
поливна система. В центъра 
на парка монумента "обеди-
нена Европа" с блестящата 
златна корона на Севт трети 
създава допълнителна емо-
ция, а нощното осветление 
превръща мястото в роман-
тична сцена.


