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Близо 33-хилядният
град ще бъде обновен с
над 20 млн. лв.

Незапомнено в по-
следните десетиле-
тия строителство,

което ще промени изця-
ло облика на ГорнаОря-
ховицаищеяпревърнев
модерен град, започва
този сезон.
Голяма част от проек-

тите по изпълнение на
Интегрирания план за
градско възстановяване
и развитие стартират
през 2017 г. Сключените
договори за безвъзмезд-
на финансова помощ
към днешна дата са на
стойност 12 359 141 лв., а
до 2020 г. в общинатаще
бъдат инвестирани 20
млн.лв. европари.Зами-
налияпрограменпериод

Горна Оряховица
е реализирала
проекти на
стойност
над 27 млн. лв.
Със средства по ОП

“Региони в растеж” сега
ще бъде обновена цен-
тралната градска част,
непипвана в последните
40 г. Ще се инвестира в
социална и образова-
телна инфраструктура,
транспортни комуника-
ции, привлекателна и
достъпна среда заживот
ибизнес.Фактеипърви-
ят завършен обект от

Незапомнено
строителство
променя Горна

ДИМА МАКСИМОВА

Оряховица� Местните
компании

разширяват
производства
� В града

не достигат
квалифицирани

кадри

Запазва се тенденция-
та градът да се развива
като индустриален и
транспортен център във
Великотърновска
област.
Местните компании

разширяват производ-
ства. В ГорнаОряховица
недостигат квалифици-
рани кадри. Търсят се
средни технически спе-
циалисти - заварчици,
шлосери, стругари, ра-
ботници в хранително-
вкусовата и шивашката
промишленост.

За да стимулирабизне-
са, общинаГорнаОряхо-
вица стартира проект
“Подобряване условия-
та за икономическо раз-
витие”. Стойността му е
над 1,6 млн. лв., с които
ул.“ИванМомчилов”ще
се асфалтира,ще има но-
во осветление, тротоари
ищебъдеулеснендостъ-
пътдо15фирми,намира-
щи се в индустриалната
зона на града.
Дългосрочнатавизияе

създаване на нов инду-
стриален парк.

инвестиционната про-
грама - детска градина
“Бодра смяна”. Работи
се ударно и по енергое-
фективния ремонт на
училище “Св. св. Кирил
и Методий”.

Кметът
Добромир Добрев:

Планиран е нов
индустриален

парк на 320 дка
до летището

Празникът на суджука
събра стотици под дъжда
ДИМА МАКСИМОВА

Стотици се включиха в
празника на горнооряховския
суджук въпреки пороя, който
се изля в събота.
Много музика, димящи на

скарите суджуци и весели ку-
линарни игри бяха предвиде-
ни за посетителите. Прътове с
триста подкови от местните
майстори бяха празничният
декор на фестивалната сцена.
“Само за няколко години

празникът на горнооряховския
суджук доби национално зна-
чение и широка разпознавае-
мост. Това ни дава повод за
гордост и удовлетворение от

осъществяването на наша
идея - да съхраним и продъл-
жим традицията, завещана
ни от горнооряховските су-
джукари, и да я предадем на
бъдещите поколения”, каза в
словото си кметът Добромир
Добрев.
Сред официалните гости на

суджук феста бяха народният
представител Клавдия Ганче-
ва, зам.- министърът на тру-
да Росица Димитрова, пред-
седателят на НСОРБ и кмет
на Велико Търново Даниел
Панов, кметове и председа-
тели на общински съвети от
областта.Майстори пекат суджуци на скара.
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души е население-
то на общината.
Най-многобройни
са представители-
те на източно-пра-
вославното хри-
стиянство. Жп га-
рата в града е
най-голямата в Се-
верна България.

ОБЩИНАТА НАСЕЛЕНИЕ
населени места има в община
Горна Оряховица. Тя е разпо-
ложена в област Велико Тър-
ново по поречието на река Ян-
тра. На територията на общи-
ната се пресичат важни меж-
дународни и местни транспорт-
ни артерии, има и летище.
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Кметът Добромир Добрев:

Преобразяваме
Горна Оряховица
с инвестиции

за 20 млн. лева
тона сградатаначитали-
щето “Братя Грънчаро-
ви 2002”. То е ежегоден
домакин на най-големия
международен форум,
който сепровеждавГор-
наОряховица-фолклор-
нияфестивал “Раховче”,
който събира хиляди
зрители.
След реконструкцията

му то ще придобие съ-
временен облик и ще се
превърне в най-красива-
та сграда за култура в на-
шия град.
През следващата годи-

на предстои също да за-
почне и изграждането на
социални жилища.
-Каточелинай-трудно

впоследната годинавър-
вяха проектите за сани-
рането. Има ли готови
блокове?
- Бяхме втората общи-

на от областта, която
внесе документацията си
в областната управа. За-
почнахме с голяможела-
ние както от наша стра-
на, така и от страна на
гражданите, но бюро-
крацията и многото об-
жалвания при обществе-
нитепоръчкинизабавяи
вече втора година не мо-
жем да започнем самото
саниране.
Въпреки това очаква-

ме всеки момент да за-
почне работата по 7 бло-
ка - всички документи са
подадени в Българска
банка за развитие за
сключване на анекси и
започване на строител-
ните дейности.
Надявамсе, аковсичко

върви в график, малко
повече от половината
блоковедабъдатсанира-
ни до края на годината, а
защо не и останалите.

Общината има
14 блока, които
са одобрени
и ще бъдат
финансирани

Има потвърждение от
министерството на ре-
гионалното развитие.
Надявамесепрограма-

та да продължи, а като
започне санирането, же-
ланието на хората да
кандидатстват да се въз-
обнови.

� Планиран е нов индустриален
парк на 320 дка до летището
� Градът ще има нова улица в

индустриалната зона, две
детски градини и училище

ще бъдат обновени
- Каква е инвестицион-

ната активност в общи-
ната и ще има ли Горна
Оряховица втора инду-
стриална зона?
- През последнте годи-

ни много от фирмите,
които са на територията
на община ГорнаОряхо-
вица, разшириха дей-
ността си. Идват също и
нови компании.
Имаме общинска на-

редба за насърчаване на
инвестициите, като цел-
та ни е да облекчим
именно фирмите, които
искат да започнат да раз-
виват дейност на терито-
рията на общината.
Оформен е и парцел с

изградена инфраструк-
тура и комуникации,
който се намира до лети-
щеГорнаОряховицаиес
площ от близо 320 дка.
Подали сме информация
за този парцел в Аген-
цията по инвестициите в
София. Идеята ни е да се
оформи един нов инду-
стриален парк.
Единственият про-

блем, с който се сблъск-
ваме и който не е само
при нас, е недостигът на
квалифицирани кадри.
Всъщност се оказва, че

не инвестициите,
а намиране на
квалифицирана
работна ръка
е по-големият
проблем
- Ще има ли тази годи-

на археологическо лято
на крепостта “Ряховец”
и какви са плановете ви
за консервация и социа-
лизация?
- Тази година сме заде-

лили от общинския бю-
джет15000лв., за дапро-
дължат разкопките на
крепостта “Ряховец”,
които започнахме преди
2 г. Освен това община-

та е предявила желание
предМинистерствотона
културата да ни учреди
право на управление
върху крепостта.
Надявам се, че искане-

то ни ще бъде удовле-
творено и така ще ни се
отвори вратата за кан-
дидатстване по ОП “Ре-
гиони в растеж”, за да
развием нашата идея за
консервация и оформя-
нето на “Ряховец” в ту-
ристически обект.
- Спортът е сред прио-

ритетите на общината.
Какво ново предвижда-
те за развитие на спорт-
ната инфраструктура?
- От тази година едно

от училищата, което бе-
ше под управлението на
министерството на зе-
меделието, вече е об-
щинско. От министер-
ството на образование-
то очакваме да получим
средства по програмата
за оптимизация на учи-
лищната мрежа. Имен-
но тези средства ще

инвестираме в
спортния салон
на училището,

който е доста голям и ба-
затаехубава.Смятамеда
предоставим възмож-
ността на част от спорт-
ните клубове да трени-
раттам,тъйкатонатова-
реността на спортната
зала “Никола Петров”
вече е много голяма.
В общината има над 20

спортни клуба, в които
тренират близо 3000
спортисти. Тъй като об-
щинското ръководство е
последователно в своята
политика за развитие на
спорта,целтаниенатези
спортисти да бъдат оси-
гурени добри условия за
тренировка и подготов-
ка, за да имат самочув-
ствие и да побеждават.

ДИМА МАКСИМОВА

-Г-н Добрев, каква
беше последната
година за Горна

Оряховица?
- През последната го-

дина вложихме много
усилия и труд за подго-
товка на проектите от
инвестиционната про-
грама на общината, коя-
то е на стойност от 20
млн. лв. Подготвихме и
проведохмемногообще-
ствени поръчки, струк-
турирахме екипите по
различните проекти и
още други подготвител-
ни дейности.

Ако мога да
определя
последната
година с една
дума, това е
организационна

година.
- Бюджета за 2017 г.

определихте като бю-
джет на стабилност и ин-
вестиции, къдеще бъдат
насочени?
- Голямачастотпроек-

тите по изпълнение на
Интегрирания план за
градско възстановяване
и развитие стартират та-
зи година. Сключените
договори за безвъзмезд-
на финансова помощ
към днешна дата са на
стойност 12 359 141 лв.
Собственото участие по
проектите, които се

очаква да приключат
през 2017 г., е малко над
39 000 лв.
Проектите са започна-

ли реално изпълнение.
Общината е планирала
мостово финансиране, с
кредити, кактоивремен-
ни безлихвени заеми за
разплащане на извърше-
ните дейности до вери-
фициране на разходите
от управляващите орга-
ни.
В края на годината об-

щината ще има нужда от
тези средства, тъй като
трябва да изпълни етап-
нацелотизвършенидей-
ности за над 3,8 млн. лв.
Затова текущите ремон-
тииинвестициитесмест-
ни приходи за 2017 г. са
по-малко. За сметка на
това в Горна Оряховица
ще има чисто нова сгра-
да,изцялоизграденаули-
ца в индустриалната зо-
на, две детски градини и
едно училище ще бъдат
обновени,ще има кръго-
вокръстовище,ще се ре-
конструира един от ем-
блематичните за града
паркове - “Детски кът”.
-Предстоиградътдасе

превърне в строителна
площадка заради мега-
проекта за реконструк-
ция на пл. “Георги Из-
мирлиев”. Кога ще стар-
тират дейностите?
- Очакваме в края на

юни да започнат същин-
ските строителни дейно-

сти. Освен реконструк-
цията на пл. “Георги Из-
мирлиев” започваме и
изграждане на кръгово
кръстовище в центъра
на града и обновяване на
парк “Детски кът”.
И трите обекта са

включении в един
проект за обновяване на
градска среда, който е за
близо 6 млн. лв. и се фи-
нансира отОП “Региони
в растеж 2014-2020”.

Площадът в
Горна Оряховица
не е ремонтиран
от 40 години

При реконструкцията
ще подменим всички
подземни комуникации.
През 2018 г. ще бъде

направен основен ре-
монт на читалище “Бра-
тяГрънчарови2002”.Та-
ка с изграждането на
кръговото кръстовище,
реконструкцията на
парк “Детски кът”, об-
новяването на детска
градина и училище, кои-
то са в тази зона, ще за-
вършим пълен цикъл, с
който централната
градска част ще придо-
бие изцяло нов облик.
-Кои са другитепроек-

ти по Интегрирания
план за градско разви-
тие, които се реализират
с евросредства?
- Както вече споменах,

през следващата година
ще започне обновяване-



ИНФРАСТРУКТУРА
денеца, собственост на “БДЖ-Пътнически
превози”.Мрежатаеизграденапрез1942-
1943 г. Поради превключването на всички
абонати към експлоатационното друже-
ство,кактоипорадизачестилитеаварии,се
налагаподмянатає.Сизгражданенанова-
та водопроводнамрежа близо 200 абонати
ще се захранват с вода от “Йовковци”.

По проект на община Горна Оряховица,
одобрен и финансиран от ПУДООС, се из-
граждат над 3 км водопровод по 6 улици в
кв. “Гарата”.Стойносттамуе1001457лв. с
ДДС.Поновияводопроводтрябвадабъдат
направени 138 сградни отклонения. Към
момента водоподаването на тези улици в
“Гарата” се осъществява от 5шахтови кла-
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съвсем нов доС 6 млн. лева
евросредства
правят още

кръгово и парк пролетта на 2018 г.
Мащабна реконструк-

ция и модернизация на
централния градски пло-
щад, изграждане на кръ-
гово кръстовище пред не-
го и преобразяване на
парк “Детски кът” пред-
вижда проект на община-
та за обновяване на град-
ската среда.
6млн. лева европарище

бъдатинвестиранивобек-
тите, които трябва да бъ-
датготовидокраянагоди-
ната, а площадът - до про-
летта на 2018-а.
Старият мраморще бъ-

де заменен с изцяло нова
настилкаотклинкернипа-
вета в червен ижълт цвят
игранитниивици.Взапад-
ната част ще бъдат офор-
мени каскади и сух фон-
тан, ще се обособят тема-
тични площадки за тихи
игри, читалня на открито,
свободна Wi-Fi зона.
В североизточната част

ще има зона за временна
търговия - за коледен ба-
зар, пролетен базар и дру-
ги мероприятия. В южна-
тачастнапешеходнатазо-
нащесеразположидетска
площадка, а в централна-

та-мястозаподвижнасце-
на за концерти.
Проектът предвижда

залесяване с дървесни ви-
довесмалкакореновасис-
тема и широка корона.
Около дърветата ще се
оформят места за сядане.
Предвидено е и изгражда-
не на денонощно видеона-
блюдение.

Площадът ще бъде съ-
образен изцяло с изисква-
ниятазадостъпнасредаза
хора в неравностойно по-
ложение.
Задасеподобриоргани-

зацията на движението и
да се облекчи трафикът,
ще бъде изградено кръго-
во кръстовище между
сградите на общината и

пощата. В средата на кръ-
стовището ще се монти-
рат 6 прожектора за осве-
тяване.
Кътове за пикник, фон-

тан, чешмички, много зе-
ленина, детски и спортни
площадки ще бъдат раз-
положени в парк “Детски
кът”, който е 53 дка.
Проектътпредвиждапод-
мяна на настилката, обо-
собяване на зони за раз-
ходки и активен отдих. В
централнатачастнапарка
е мястото на фонтана.
Детските площадкище са
за различни възрастови
групи със съоръжения за
игра. На всички ще бъде
положена ударопоглъща-
ща настилка.
Ще има още и комбини-

рано игрище, рампа за
скейтборд, площадка с
уреди за обща физическа
подготовка, фитнес на от-
крито, детска сцена.
Озеленяванетонапарка

ще бъде с декоративна и
цъфтяща дървесна и хра-
стоварастителност.Пред-
видено е изграждане на
ново алейно осветление.

Централният площадЦентралният площадЦентралният площадЦентралният площадЦентралният площадЦентралният площадЦентралният площад

Така ще изглежда обновеният площад на
Горна Оряховица.

Седем улици в града са с изцяло нов асфалт.

Влагат 741 хил. лв.
в ремонти на улици
740 813 лв. е заложила общината за улични ре-

монти през 2017 г. Вече е направено цялостно пре-
асфалтиране на 7 улици и един площад с обща
площ от 13 450 кв. м. За текущи ремонти на улици
и пътища в селищата на община Горна Оряховица
са предвидени 63 500 лв.
Местната администрация стартира проект “Подоб-

ряване условията за икономическо развитие”, който
ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП
“Региони в растеж 2014-2020”. Стойността му е 1
617 530 лв. По проекта ще се реконструират 1156 м
от ул. “Иван Момчилов”. Предвижда се асфалтира-
не, ново осветление, изграждане на тротоари и раз-
ширяване на някои от подходите към фирмите, на-
миращи се в индустриалната зона на града.
“Индустриалните зони и индустрията като цяло са

приоритетни както за общината, така и за региона.
Затова и този проект е много важен за нас. Подоб-
ряването на инфраструктурата ще направи тази
част на града по-атрактивна и привлекателна за ин-
веститорите”, коментира кметът инж. Добромир До-
брев. С подобряване на експлоатационното състоя-
ние на улицата ще се изгради достъпна среда за
гражданите, ще се подобри околната среда чрез
намаляване нивото на фини прахови частици и
вредните емисии в атмосферата. Ще се въздейства
положително и на още 15 фирми в зоната с потен-
циал за икономическо развитие. Продължителност-
та на проекта е 30 месеца.
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Откриха детска
градина, обновена
с европейски пари

Обновената сграда на
детска градина “Бодра
смяна” бе открита преди
дни. Тя е първият от три-
те обекта, включени в
проект “Подобряване на
образователната среда в
Горна Оряховица”, кой-
то се финансира по ОП
“Региони в растеж 2014-
2020”, а стойността му е
близо 3 млн. лева.

ДИМА МАКСИМОВА от Инвестиционната
програма на общината
до 2020 г., която е на об-
ща стойност 20 млн. лв.
Сградата на детска

градина “Бодра смяна” е
с подменен покрив и фа-
сада, направена е то-
плоизолация и са поста-
вени слънчеви колекто-
ри. Ново е оборудването
на занималните, подно-

вени са кухненското об-
завеждане и отоплител-
ната инсталация, напра-
вен е частичен ремонт на
ел- и ВиК инсталациите.
Оформени са логопе-

дичен кабинет и сензор-
на стая. Обновени са
физкултурният салон и
прилежащото дворно
пространство, а детска-
та градина вече има из-
градена и достъпна сре-
да.
От модернизацията на

детското заведение ще
се възползват 100 деца и
над 20 души персонал.
Работи се активно по

обновяването на ОУ
“Св. св. Кирил и Мето-
дий”, за което са предви-
дени 1,6 млн. лева.
Още над 570 000 лв. ще

бъдат инвестирани в мо-
дернизиране на базата
на детска градина “Еле-
на Грънчарова”. След
приключването му през
март 2019 г. съвременни
условия за учене, отгле-
ждане и работа ще имат
общо 185 ученици, 283
деца от детските гради-
ни и над 74 души персо-
нал, съобщиха от екипа
на местната админи-
страция.

Тя е сред първите
обекти от

инвестиционната
програма

Детската градина е и
първиятзавършенобект

Обновената детска градина “Бодра смяна”

Кметът Добрев връчи наградата на Александра
Тодорова на 24 май.

Студентка от Горна
Оряховица е
на престижни
позиции в Харвард
ДИМА МАКСИМОВА

Александра Тодорова – единствената българка,
приета в университета “Харвард”, САЩ, през
учебната 2016/2017, е гордостта на Горна Оряхо-
вица. Александра е завършила средното си обра-
зование в СУ “Вичо Грънчаров”.

В Харвард тя учи “История” и “Социална антро-
пология”. Тя се включва в дебат в прочутия клуб
в Оксфорд и изнася реч пред близо 200 души.
През 2016-а Александра пише есе “Устойчиво
образование” и се класира сред финалистите.
Член е на борда на Европейското общество и
председател на академичния съвет в Харвард.

Момичето от Горна Оряховица е част от коми-
тета “Връзки с обществеността” към Междуна-
родното общество и вицепрезидент на българ-
ския клуб към университета. Това лято Алексан-
дра ще участва в археологически разкопки в
Сардис, Турция, по проект, започнат през 1958 г.
от изследователи от Харвард и Корнел.

Преди дни тя стана първият носител на награ-
дата “Млада Горна Оряховица”. Отличието се
присъжда на учещи за изключителни постижения
и извоювани награди от международни и нацио-
нални състезания, олимпиади и конкурси.

Наградата “Млада Горна Оряховица” в сферата
на спорта бе присъдена на хандбалистите от
Професионалната гимназия по лека промишле-
ност и икономика “Атанас Буров”. Отборът в съ-
став Любослав Димитров – капитан, Радослав
Йорданов, Ивелин Дачев, Николай Братованов,
Петър Парашкевов, Николай Ахмедов, Марин
Алеков, Кристиан Стефанов, Томислав Попов, Ан-
гел Христов, Стефан Величков и Галин Георгиев
зае I място на държавните ученически игри в До-
брич във възрастова група VIII–X клас.



Снимка на крепост-
та “Ряховец” от дрон

Снимка на крепост-
та “Ряховец” от дрон

АРХЕОЛОГИЯ когато римляните построяват своя крепост
върху руините є. След възстановяването на
българската държава през 1185 г. възниква
нужда от защита на новата столица Търнов-
град. Построени са няколко крепости, вклю-
чително “Ряховец”. Средновековната крепост
е дала своето име на съвременния град. Съ-
ществувала е до 1444 г., когато е разрушена
от Владислав III Варненчик по време на похо-
да му срещу османските турци.

Първото селище в района датира от втората
половина на V хилядолетие пр. Хр. Между
хълма Камъка и Арбанашкото плато са от-
крити следи от по-късно тракийско селище,
чиито обитатели са били от племето кроби-
зи. Те са построили крепостта, която е съ-
ществувала от V в. пр. Хр. до I в. пр. Хр.,

ГОРНА ОРЯХОВИЦА / РЕСТАРТ VПОНЕДЕЛНИК, 29 МАЙ 2017 Г.

Откриват учебен центърПървата за България
лятнаархеологичес-
ка школа, която бе

проведена през 2016 г. на
древната крепост “Ряхо-
вец”,щепродължиитова
лято, казаха проучвате-
лите на старината.
Идеята бе много добре

приетаотучилищатаиве-
че 20 деца са се записали
да разкриват тайните на
археологията.
Екипът, работещ на

разкопките, се надява с
помощта на спонсори да
се осигурят храна, вода и
транспорт на децата, тъй
като теренът е труден, а
времетонеемногоприят-
но за хора, които не са
свикнали с полеви усло-
вия.
Такаще може археоло-

гическата школа да обх-
ване целия период на
проучване,койтоемежду
25 и 30 дни. Археолозите
се надяват в бъдеще да се
обособи база, в която да
има и център за обработ-
ка на керамиката, грън-
чарско колело, да се на-
прави средновековна
пещ, за даможемладежи-
те да участват пълноцен-
но в целия процес на
проучване.

ДИМА МАКСИМОВА гическо лято на крепост-
тасапредвидени15000лв.
от общинската хазна. Ще
се разшири проучването
на изток към съвремен-
ния град, ще се обхване и
подградието на укрепле-
нието.Археолозитепред-
полагат, че по-голямата
част от населението ежи-
веела извън него, а при
нужда хората са търсели
убежище зад каменните
стени. След проучвания
на подградието ще имат
детайлна картина за
структурата на града и за
начина на обитаване.
Ще бъде отворен и нов

сектор във вътрешността
на крепостта, където има
данни за верижна сграда,
открита по време на те-
ренните обходи през
април. Проучвателитеще
довършатработатасипри
Западната порта на кре-
постта, която започна
презм.г. и се концентрира
вразкриваненафортифи-
кационната архитектура.

15 хил. лв.
от местния
бюджет са

заделени за
разкопки

постната стена, вероятно
дело на тракийското пле-
ме кробизи, и жилище от
ранната бронзова епоха с
непокътнат инвентар. Те
свидетелстват, че на хъл-
ма е имало живот още
преди 5000 г. Мащабните
средновековни крепост-
ни съоръжения върху
труднодостъпен терен и
избраното стратегическо
разположение за защита
на северния подстъп към
Търновград доказват, че
“Ряховец” е ключът към
столицата на Второто
българско царство,
твърдят археолозите.
За поредното археоло-

“Надявам се, че като
пипнат керамиката и се
докоснат до средновеков-
ния начин на живот, у тях
дасесъбудиинтересиже-
лание за възприемане на
историята, а не само да я
наблюдават отстрани в
разни сайтове. Затова ще
се постараем да развием

школата и да вървимкъм
създаване на археологи-
чески учебен център”, за-
яви ръководителят на ек-
ипа Илиян Петракиев от
музея въвВеликоТърно-
во.
През м.г. учените раз-

криха древния пазар на
средновековната крепост

над Горна Оряховица. До
средата на XIII в. там ки-
пяла оживена търговия.
Проучванията на цитаде-
лата бяха възобновени
през 2015 г. след 25-го-
дишно прекъсване.
Резултатите не закъс-

няха. Бяха разкрити две
от портите, част от кре-

в “Ряховец”в “Ряховец”в “Ряховец”в “Ряховец”в “Ряховец”в “Ряховец”в “Ряховец”в “Ряховец”в “Ряховец”

С тотален обход и GPS
търсят нови паметници
ДИМА МАКСИМОВА

Близо 4000 дка площ
бяха обходени по време
на археологическо из-
дирване на паметници на
територията на община
ГорнаОряховицапоуни-
кален за страната метод.
Проектът е финансиран
със 17 000 лв. от Нацио-
налния археологически
институт с музей при
БАН, а негов ръководи-
тел беше доц. д-р Бони
Петрунова. В екипа бяха
археолозите Илиян Пе-
тракиев, Недко Еленски
иМаяИванова от музеи-
тевъвВеликоТърновои
Горна Оряховица и спе-
циалистите от катедра
“География” на ВТУ
доц. Галин Петров и
проф. Румен Янков.
Археологическото из-

дирване се проведе по
т.нар. тотален обход,
който е сравнително нов
метод за България.
“Територията, която

обходихме, е предимно
планинска, гориста и
многомалкачастотнеяе
равнинна. Но именно в
трудния терен се крият
интереснитенеща,защо-
то всичко друго е било
обходено и видяно. Ус-
пяхме да открием инте-
ресни неща, които няма-
ше как да бъдат видени,
ако бяхме вървели по
обикновените пътеки”,
казаха от екипа.
Локализацията на

всички обекти става
чрез спътници и чрез
GPS станции. “Успяхме
да прецизираме разпо-
ложениетонавсичкиар-
хеологически паметни-
ци, известни до момента
на това място, които са
около 12”, разказа
Илиян Петракиев. Еки-
пътеуспялдаоткриеня-
колко нови обекта, кои-
то на този етап остават
тайна, за да не стават до-
стояние на иманярите.
Търсачите на съкро-

вища вече са копали на

обект, който наподобя-
ва тракийско или рим-
ско гробно съоръжение.
“Трябва да ги опазими

да ги превърнем един
ден в общодостъпни не-
движими културни цен-
ности. Някои от тях
имат сериозен потен-
циал да бъдат привлече-
ни туристи, както и да се
възвърне обликът на
местността, която, за
съжаление, е загубила
прекрасното излъчване,
което еимала”, допълни
той.

Непристъпната местност около крепостта “Ряховец” била обходена от екипа проуч-
ватели. СНИМКА: ИЛИЯН ПЕТРАКИЕВ, РИМ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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Хореограф е
новият почетен
гражданин

80-годишният хорео-
граф Петко Николов е
новият почетен гражда-
нин на Горна Оряховица.
Най-възрастният дей-
стващ танцов специалист
в областВеликоТърново
има 60-годишна творчес-
ка дейност. Носител е на
орден “Св. св. Кирил и
Методий - II степен”. 25 г.
е художествен ръководи-
тел на танцов състав в с.
Виноград, община Стра-
жица, и 8 г. в ОУ “Иван
Вазов” - Горна Оряхови-
ца.
Преди30г.създаваДет-

ски танцов състав при чи-
талище “Пробуда - 1904”,
който е участник в много
фестивали, конкурси, на-
ционални събори. Петко
Николов е обучил над

ДИМА МАКСИМОВА в. Първи е арх. Петко
Момчилов. По негови
проекти са построени
Сливенските минерални
бани, Майчин дом в Со-
фия, в съвместенпроектс
арх. Йордан Миланов от
1900г.еоткритаАлексан-
дровска болница. Арх.
Момчилов има съще-
ствен принос за построя-
ванетонанякоиотембле-
матичните сгради в Со-
фия.Средтяхсаминерал-
ната баня, сградата на
БНБ, Археологическият
музей, синодалната пала-
та и преустроеният храм
“Св. Седмочисленици”.
В родната Горна Оря-

ховица арх. Момчилов е
автор на проекта за пър-
вото приемно здание на
жп гарата, открита през
1899 г.
Сред почетните граж-

данисабанкерътиминис-
търв7правителстваАта-
нас Буров, първият бъл-
гарин световен шампион
по класическа борба през
1900 г. вПариж, спечелил
званието“Най-силниячо-
векнаХIХв.”НиколаПе-
тров, композиторът Вик-
тор Чучков, героят от
САЩ 94 Ивайло Йорда-
нов, многократният све-
товен и европейски шам-
пион по канадска борба
Цветан Гашевски, първа-
та българска спортистка,
поставила олимпийски
рекорд в леката атлетика
Светла Златева, Вален-
тин Михов.

Отличието се
присъжда от

края на XIX в.

1000 деца. Негови възпи-
таници продължават в
училищата за танцово из-
куство в София и Плов-
див.
През годините Петко

Николов е издирил и съ-
хранилфолклорнипесни,
танци и обичаи от Север-
наБългарияижеланието
му е да ги дари на музея в
Горна Оряховица.
Отличието “Почетен

гражданин” на Горна
Оряховица започва да се
връчваощевкраянаXIX

Новият почетен гражданин на Горна Оряховица Петко
Николов (вляво) и кметът Добромир Добрев

Участници в миналогодишния международен конкурс

Над 80 изпълнители от 6 държави
ще вземат участие в 12-ото издание
на международния конкурс “Нова
музика”, чийто домакин от 2 до 4
юни ще бъде Горна Оряховица. На
сцената на читали-
ще “Напредък –
1869” ще излязат из-
пълнители от Румъ-
ния, Турция, Косово,
Македония, Украйна
и България.
До момента са получени над 70

заявки за участие, като 6 от тях са
на вокални формации. Изпълненията
на младите таланти ще бъдат оценя-
вани от жури в състав: Маргарита
Хранова, Мими Иванова, Мая Райко-
ва, продуцент в БНР, композиторът
от Албания Шеки Ходжа, проф. Ва-
лентин Мунтеано, композитор от Ру-
мъния и Михаел Грол, директор на

фестивал в Кил, Германия.
Голямата награда за победителя е

бронзова статуетка, изработена от
горнооряховския художник Илия
Банков и парична награда в размер

на 1000 лв. Ще бъдат
раздадени и индиви-
дуални парични на-
гради в различните
възрастови групи и
специални награди
на спонсори на съби-

тието.
Международният конкурс за из-

пълнители на популярна песен “Нова
музика” се организира от община
Горна Оряховица и читалище “На-
предък 1869”. Творчески директор
на конкурса е почетния гражданин
на Горна Оряховица и основател на
вокалната школа в града - Аделина
Колева.

Пристигат над
80 изпълнители
в “Нова музика”

Детско шоу, празничен
концерт и илюминации
Празникът на Горна

Оряховица се чества на
29 май. Приет е за праз-
ник на града в знак на
признателност към под-
вига на Георги Измир-
лиев-Македончето. Обе-
сен на този ден през 1876
г. в центъра на града, той
е бил помощник на Сте-
фан Стамболов и военен
ръководител в Първи

търновски революцио-
нен окръг по време на
Априлското въстание.
Празничниятденщеза-

почне в 11 ч с тържестве-
насесиянаобщинскиясъ-
вет.ВЗала1наобщината
ще бъдат представени
удостоените със звания и
наградипослучайпразни-
ка на Горна Оряховица.
За най-малките жители

наградаедетскотошоуна
артистите от UN BESO
art & dance center, което
ще започне от 18 ч в парк
“Градска градина”.
В 19,30 ч отново в парк

“Градска градина” започ-
ва празничният концерт.
Достоенфинална деняна
Горна Оряховица ще бъ-
дат празничните илюми-
нации.
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