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Музеят на водата е сред забележителностите в Ловеч.

Поглед къмживописните брего-
ве на река Осъм и Покрития мост,
построен от уста Колю Фичето

7 милиона лева за
пълната промяна

на центъра
на Ловеч

Започна
санирането
на първите

11 жилищни
сгради

Сблизо 7 млн. лева от
еврофондовете цен-
тралната градска

част в Ловеч ще бъде ко-
ренно променена. За об-
новяването на града е в
ход и проект, свързан с
Националната програма
за енергийна ефектив-
ност на многофамилни
жилищни сгради. Първи-
те 11 блока вече се сани-
рат, а след това и много
обществени сгради.
Предстои реконструк-

ция и рехабилитация на
дворовете на 4 детски
градини и ясли и 3 учили-
ща в града.
3 пъти повече инвести-

ции в електроразпреде-
лителната мрежа на Ло-
веч обещават от ЧЕЗ за
2017 г., съобщиха от дру-
жеството след среща на
ръководството на ком-
панията с кметове на об-
щини от областта.
“Ще изкупим всички

съоръжения, за които се
представятнеобходимите
документи, независимо
от тяхната стойност, ище
присъединимвсичкинови
клиенти”,казаПетърХо-
лаковски, изпълнителен
директор на ЧЕЗ “Раз-
пределение за Бълга-
рия”.
� Още на III стр.

След повече от 30 г. централната градска частще бъде
обновена.

Кметът Корнелия Маринова:

Започна
изпълнението
на интегрирания
план за
развитие
на града

� Интервю на II стр.

Старата градска баня
“Дели хамам” - виртуален
музей на водата
През 2015 г.

отвори врати
старата градс-
ка баня “Дели
хамам”, обнове-
на като музей
на водата.
Това стана по

проект “Под-
крепа за разви-
тие на туристи-
чески атракции
в община Ло-
веч”, финанси-
ран по ОП “Ре-
гионално раз-
витие” 2007-
2013 г.
Старата

градска баня
се превърна в
единствения в Европа виртуален
атракцион, посветен на водата. Под
специално стъкло в оригинален вид
е възстановена отоплителната сис-
тема хипокауст.
Благодарение на интерпретатив-

ните програми и мултимедийни
ефекти посетителите наблюдават и
научават много интересни водни съ-

бития и факти.
Инсталиран е огромен воден ек-

ран с ултразвуково водно разпръск-
ване, върху който с мултимедийни
проектори се прожектират филми.
На разположение са тъчскрийн

маси, на които посетителите имат
възможността да сглобяват различ-
ни водни системи.

Обявяват
инвеститор и

бизнесмен
на годината за
празника днес

� Още на II стр.
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души живеят в
Ловеч. През
1985 г. са били
48 862. Град-
ското населе-
ние е предимно
от православни
християни, обе-
динени от Лов-
чанската епар-
хия.

ОБЩИНАТА НАСЕЛЕНИЕ
квартали и селища има в об-
щина Ловеч. Градът е разпо-
ложен на границата на Дунав-
ската равнина и предпланина-
та на Стара планина. Намира
се от двете страни на река
Осъм. Климатът е умерено-
континентален.

13 34 002
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- Г-жо Маринова, след годи-
на и половина на кметския
пост, съжалявате ли, че не сте
в парламента?
- Пред мен този въпрос не

стои. С номинацията ми за
кмет и с участието ми в избо-
рите за местна власт решение-
то е било взето и изборът на
моите съграждани е решаващ.
Вмоментаимамеконкретни

задачи, изпълняваме ги и ня-
мам време да мисля кое е по-
добре или не. Винаги съм из-
пълнявала отговорността си
изцяло и вървя към това, кое-
то работата изисква.
- Кое е най-трудното реше-

ние досега, което трябваше да
вземете като кмет?
- Няма лесни решения. За-

щото, когато трябва да взе-
мештакова,тотрябвадаепре-
мисленоот всички страни, тъй
като обикновено касае широк
кръг от хора.

Влагам еднакво
старание и
отговорност при
вземането на
всяко решение
- Имат ли допирни точки ръ-

ководенетонаучилищеинаця-
ла община? Какво от опита ви
като директор ви помага в се-
гашната ви дейност?
- Разбира се, чеима. Работата

с хора, работата в екип, плани-
рането на задачите, изпълне-
нието на целите, комуникация-
та с всички страниизвънинсти-
туцията-товасавсекомпетент-
ности, умения да се възлагат
правилни задачи и проследява-
нето на резултатите.
Натрупала съм тези опитно-

сти от работата ми като учили-
щен директор 18 г. Винаги съм
казвала, че Бог ми е помогнал
да избера правилната профе-
сия, която определя и характе-
рами:дабъдачувствителна,от-
ворена към света и хората и
към проблемите им.
- Какво ви носи удовлетворе-

ние в управленската дейност?
- Разбира се, че резултатите,

когато нещата се случват.Ико-
гатовиждаш,чеочакваниятати
се потвърждават. Лошото е, ко-
гато трябва да се търсят нови
решенияидаседетайлизират,за
да може да се доближат макси-

Корнелия Маринова, кмет:

Започна изпълнението
на интегрирания

план за
развитие
на Ловеч

РОСИЦА ХРИСТОВА коренно преобразяване на на-
шия град и община.
- Как приемат близките по-

стоянната ви заетост?
- Аз се занимавам с упра-

вленска дейност от 1992 г. и
винаги съм отсъствала от до-
ма. Това е прието и нещо нор-
мално за семейството ми. В
момента сме само двамата със
съпруга ми, защото децата по-
раснаха и поеха по свой път.
Благодарна съм на Бог, че

ме е срещнал с добрия човек и
обичан съпруг. Ние никога не
сме имали проблеми в това от-
ношение. Винаги съм имала
безрезервната му подкрепа,
кактоитойможедаразчитана
мен. Със сигурност липсвам,
със сигурност има моменти, в
които му идва вповече, но се
старая, когато съм си у дома,
да компенсирам по някакъв
начин.
- Каква е мечтата ви като

кмет - с кое значимо нещо
искатедавизапомнятжители-
те на Ловеч?
- Мечтата ми като кмет е да

имам една добре работеща ад-
министрация в услуга на хора-
та. Винаги съм смятала, че
местната власт трябва да е от-
ворена към хората и решава-
нето на техните всекидневни
проблеми е от първостепенно
значение, за да се чувстват те
обгрижени.
Мечтая в края на мандата да

имаме един подреден дом. За-

Мечтая да имам
добре работеща
администрация в
услуга на хората

малнодорезултата,койтоочак-
ваш.Товаеединсложенпроцес-
не може всичко да става бързо.
Тук ще кажа, че започнахме

да изпълняваме интегрирания
планзаградсковъзстановяване
и развитие и специално инве-
стиционната програма, но за
нея нямаме проекти - имаме са-
мо за централна градска част.
Трябваше много бързо да се

организираме, да възложимиз-
работването на тези проекти.
Сега текат обществените по-

ръчки по строително-монтаж-
ните работи и ред други неща,
така че сме на много високи
обороти.

Смятам, че тази и
следващата година
ще бъдат от
решаващо значение,

за да
постиг-
нем це-
лите,
които
сме си
поста-
вили за

щото с пари всеки може да на-
прави чудеса. Всички инвести-
ции, които получаваме, са
много важни, но по-важно е да
имахарактер,даималюбов,да
има уважение, признателност
и зачитане.
Мисля си, че това става в

един хубав дом. Иска ми се в
края на мандата ми

ловешката община
да бъде дом за
своите граждани
- Какво е за вас днешният

празник на града?
- Изключително светъл

празник, равнопоставен с 24
май от гледна точка на значи-
мосттавбългарскатаистория.
Според църковния календар
днес честваме светите братя
КирилиМетодий, които сана-
ши небесни покровители.
Надявамсе,чесосвещаване-

то на новия катедрален храм,
носещ тяхното име, те ще ни
подкрепят свише, за да може
благодатта над нашия град да
се усети от всички.

Усилията на община Ловеч са
насочени за изпълнение на

стратегическите документи, как-
вито са Общинският план за
развитие 2014-2020 г., Интегри-
раният план за градско възста-
новяване и развитие, както и
приоритетите, заложени в Стра-
тегията за интелигентен, устой-
чив и приобщаващ растеж на
“Европа 2020”.
Усилията в икономическата

сфера са запазване и разширя-
ване на местния бизнес, привли-
чане на инвестиции, технологич-
ното обновление в предприятия-
та и създаването на нови работ-
ни места.
В инициативата “Инвеститор

на годината” 6 фирми бяха номи-

Обявяват инвеститор и
бизнесмен на годината
днес за празника на града
нирани тази година за най-до-
бър инвеститор. Това са “Месо-
комбинат - Ловеч” АД, “Бонмиск”
ЕООД, “Осъм” АД, “Матев - мле-
копродукт” ЕООД, “Феникс ин-
верс” ООД и “Велга” ООД.
За “Бизнесмен на годината” се

надпреварват ръководители от
“Месокомбинат - Ловеч” АД,
“Бонмиск” ЕООД, “Осъм” АД,
“Матев- млекопродукт” ЕООД,

“Феникс инверс” ООД, “Велга”
ООД и “Адекс ресайклинг” ЕООД.
Кой ще са победителите, ще бъ-
дат обявено на 11 май - празника
на града. Общината подпомага
бизнеса с качествено админи-
стративно обслужване, поддържа-
не на общинска инфраструктура,
обособяване на терени за нови
производства и разширяване на
индустриалните зони.



Санират първите
11 жилищни

сгради в Ловеч

Санират първите

ИСТОРИЯ
гласен за “Привременно правител-
ство”. Левски редовно посещава града
в периода 1869-1872 г.
� Атракция и до днес е Покритият
мост. През 1872–1874 г. майстор Ни-
кола Фичев - Колю Фичето, изгражда
единствения на Балканите Покрит
мост. Той изгорял през 1925 г.

� Първите сведения за развитието на
Ловеч през епохата на Възраждането
дават пътешествениците Ами Буе и
Феликс Каниц.
� Ловеч е известен като център на
Вътрешната революционна организа-
ция на Васил Левски. Ловешкият ча-
стен революционен комитет е провъз-

ЛОВЕЧ / РЕСТАРТ IIIЧЕТВЪРТЪК, 11 МАЙ 2017 Г.

Ловеч е революционната
столица на Левски, тук е
Покритият пост на Уста

Колю Фичето, тук е написан
химнът“Върви,народевъзро-
дени”, роден град е на първия
български космонавт Георги
Иванов. През пролетта става
градът на люляците.
Има доста образи и думи,

които мигом събуждат пред-
ставата за града край река
Осъм.
Зад обичайните клишета

обачеЛовечеживсъвременен
град, забързан във вазхода си.
Какво привлича внимание-

то на един посетител?

Това е компактен
град, който може
да се разгледа в
рамките на ден-два
Най-интересните обекти са

вцентъраивстариякв. “Варо-
ша”. Добре е първо да се посе-
тиПокритиятмост,къдетора-
боти туристически информа-
ционен център. Там са изло-
жени миниатюрни модели на
всички най-важни обекти. Та-
ка туристът може да се ориен-
тира с един поглед.
По красота Ловеч съперни-

чи на най-живописните бъл-
гарски градове. Разположен е
в последните гънки на Балка-
на, където плавно слиза към
равнината. РекаОсъм се изви-
ва покрай скалните венци на
хълма Стратеш.
Алеята “Баш Бунар” е с

множество извори, детска
площадка,ресторант, пещери.
Нощем мостовете на Ловеч и
крепостта “Хисаря” са краси-
во осветени, в крепостта има и
светлинно шоу.
Жителите на Ловеч са дока-

зани ценители на красотата.
За това говорят

цветните къщи,
които се оглеждат
в реката

Старинната архитектура под-
сказва, че стопаните са видели
широкия свят и са строили с
вкус и талант.
Градът има художествени га-

лерии, хранилища с картини,
музеи.Ловечеградсмузикална
слава, с множество ценители и
творци - отфолклора и старата
градска песен до хардрока.
Провеждат се фестивали и

празницикатоЦветницаи“Ло-
вечрокфест”.Вкалендараима
много спортни, ученически и
всякакви други състезания.
Вековенкрепостенград,вми-

налотоЛовечпреживяватежки

Близо 7 млн. лева
е проектът за
обновяване на

пешеходната зона
в центъра и на пл.
“Тодор Кирков”

на нови пространствени реше-
ниянапешеходнатазонавцен-
тралната градска част и реха-
билитация на пл. “Тодор Кир-
ков”, кв. “Вароша”.Стойност-
танадоговорае6943866лв.,от
които 60 445 лв. са собствен
принос на община Ловеч.
Първоначалните действия

попроекта са свързани с рабо-
та по ВиК и газопреносната
мрежа и те вече започнаха.
Веднага след като минат праз-
ниците през май, ще започне и
същинското строителство.
Изпълнява се и обществена

поръчка с предмет “Проекти-
ране и изпълнение на строи-
телство във връзка с реализа-
цията на Националната про-
грама за енергийна ефектив-
ност на многофамилните жи-
лищни сгради на територията
наЛовеч” за 11жилищнисгра-
ди, а след това и други и много
обществени сгради.
Предстоят реконструкция

на сградите и рехабилитация
на дворовете на детските гра-
дини и училищата в града - в
ЦДГ“Зора”, детска ясла “Ша-
рено петле”, ЦДГ “Люляче”,
както и на дворовете на ЦДГ
“Радост”, ППМГ, ОУ “Васил
Левски”, СОУ “Св. Климент
Охридски”.

3 пъти повече
инвестиции в
електро-
разпределителната
мрежа на Ловеч
обещават от ЧЕЗ

за 2017 г., съобщиха от друже-
ството в сряда след среща на
ръководствотонакомпанията
скметовенаобщиниотобласт
Ловеч.
“През 2017 г. предвиждаме

увеличение на инвестициите в
областЛовеч с близо трипъти
и средствата, които ще насо-
чим за реконструкция и обно-
вяване на мрежата, ще възли-
зат на 3,1 млн. лв. Отделно ще
изкупим всички съоръжения,
закоитосепредставятнеобхо-
димите документинезависимо
от тяхната стойност и ще при-
съединим всички нови клиен-
ти”, каза Петър Холаковски,
изпълнителен директор на
ЧЕЗ “Разпределение за Бъл-
гария”.

Емблемата на града - Покрити-
ят мост, изграден от уста Колю
Фичето. На снимката вляво - тър-
жествата за празника ще се про-
ведат пред новооткритата
катедрала. СНИМКИ: ПРЕСЦЕНТЪР

ОБЩИНА ЛОВЕМЧ

бъдатотличениинай-успешни-
те фирми в местната икономи-
ка, които дават поминък на то-
зи край. (Виж карето на II
стр.)
Ловеч е красив и привлекате-

лен през четирите сезона и го-
стоприемно може да разкрие
богататасиисторияпредгости-
те на града.
Много са емблематичните

паметници: Покритият мост,
Ловешката средновековна кре-
пост,старияткв.“Вароша”сет-
нографския комплекс, музеят
“Васил Левски”, музейната
сбирка“ВасилиАтанасАтана-
сови”, Деветашката пещера,
експозицията “Къкринско хан-
че” в село Къкрина.

В Ловеч се извисява
най-големият
паметник на Левски
- висок е 9 метра
и тежи 10 тона

На 30 април тази година бе
тържественоосветениновият
катедрален храм “Св. св. Ки-
рил и Методий”. Застроената
площ е 850 кв. м, сградата е
висока25м.Вътреимавпечат-
ляващи икони и изящни поли-
леи, изработени в Украйна и
Русия.
Стенописите са дело на зо-

граф Владимир Аврамов от
Великотърновския универси-
тет, дърворезбованият иконо-
стас е изработен от смоленски
майстори.
Предстои коренна промяна

в централната градска част,
включително и около новия
катедрален храм. Товаще ста-
не с проекта “Рехабилитация

обсади, сражения, пожари и на-
воднения. Но е устоял на всич-
ко. Това се е отразило на мест-
ните хора, те са с упорит харак-
тер, който може да се справи с
всякакви трудности.
За качеството на ловчалии

може да се съди и по почетните
граждани на града. Сред по-съ-

временните имена са Георги
Иванов, Братан Ценов, Петър
Хубчев,БорисЛуканов,Георги
Мишев, Гриша Ганчев, па-
триарх Максим, митрополит
Гавриил и други.
Днес,напразниканаграда-11

май,ще бъдат оповестени и но-
вите носители на званието. Ще

Цветница в Ловеч се празнува
много официално и пищно -

кметицата поздравява съграж-
даните си, до нея е Ловчанският

митрополит Гавриил.
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