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Нашият съгражданин проф. Кръстан Каракашев е добре познат в Белоградчик. Той е
почетен гражданин на града и председател на Белоградчишкото землячество. Проф.
Каракашев сега живее в София, но пази семейната си къща в Белоградчик, където са
живели неговите предци - уважавани хора с принос в културното развитие на града. Н
е е пресилено да се каже, че проф. Каракашев е най-яркият представител на
българската ландшафтна архитектура. Неговите творения са пръснати навсякъде в
страната. Негово дело е модерното оформление на централния площад в Белоградчик.
Със сигурност Кръстан Каракашев е между най-верните приятели на нашия град.
Наскоро той подпомогна с лични средства построяването на паметник на един непознат
за днешните генерации белоградчичанин - Новохадский, дългогодишен архитектурен
техник в общината, за когото Белоградчик стана втори дом след емиграцията му от
Русия с белите руски войски.

Във времето, когато бях в Министерството на образованието и науката, бе формирана
една комисия от видни специалисти, която да легализира дипломи на лица, завършили
висшето си образование. В тази комисия избрах проф. Каракашев да отговаря за
архитектурните специалности, а за медицинските специалности отговаряше друг
почетен гражданин на Белоградчик - проф. Георги Златарски, който без да е от
Белоградчик, след относително краткия му престой в белоградчишка болница, безмерно
обича града и неговите граждани.
Проф. Каракашев се ползва с уважението и
признанието на архитектурната общност в България. Ето как бе чевстван неговия
75-годишен юбилей:
"75-годишен юбилей
отпразнува снощи в Централния дом на архитекта известният български ландшафтен
архитект проф. арх. Кръстан Каракашев.
Цветя и поздравления за дългогодишна професионална дейност и принос в областта
на паркоустройството, териториалното устройство, озеленяването, ландшафтната
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архитектура и екологията у нас поднесоха негови колеги и приятели, представители на
ръководствата на Съюза на архитектите, Лесотехническия университет и други важни
институции в България.

Проф. Каракашев е дългогодишен член на Съюза на архитектите в България, доказал
своята професионална взискателност. Той е одухотворен майстор на занаята, автор на
множество проекти и реализации, монографии, научни доклади и трудове, пише в
поздравителния адрес на САБ, подписан от арх. Спиридон Ганев, председател на
професионално-творческата организация. Освен любов към цветята и природата, арх.
Каракашев зарява с колегията с неизменната си усмивка и добър дух.
За приноса си
към дейността на САБ и направено дарение от личния му фотоархив – 700 броя снимки
на обекти с характер на архитектура, градоустройство, ландшафтна архитектура,
паркоустройство и систематизация по градове, разположени върху 34 табла, проф.
Каракашев получи Грамота за дарение."
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