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Яне Янев: Местните феодали
се канят да управляват България.
Бойко може да ги отреже

� Интервю с лидера на РЗС на 14-а и 15-а стр.

WWW.24CHASA.BG

© 168 часа ЕООД

Цена 1 лв. Година XXIX, брой 193 Всекидневник за новините, каквито са

На изборите за кмет на София

Десни за цвят ще
правят Мая Манолова
по-малко червена,
а Нинова май ще
я преглътне на 1.IX.
Бутикови десни

партии, част от които
бяха в Реформатор-
ския блок, ще заста-
натзадМаяМанолова
в надпреварата за
кмет на София,
твърдят запознати.
След като омбудсма-
нът призна, че може и
да участва на избори-
те в столицата, ако я
вбесят достатъчно,
лидерът наБСПКор-
нелия Нинова също

Бивши от Реформаторския
блок и БСП ще подкрепят
комитет на омбудсмана

ченейнатаноминация
еподкрепенаот граж-
даните, а не от пар-
тийните централи.
Наред с отдавна сим-
патизиращия на Ма-
нолова Слави Трифо-
нов вещи в плана да
направят омбудсмана
кмет на София били
Мария Капон, Арман
Бабикян и други по-
знати от близкотоми-
нало лица.
� Още на 17-а стр.

била готова да я пре-
глътне. Още повече
че председателят на
столичната партийна
организация Калоян
Паргов, с чиито номи-
нации ще се съобрази
соцлидерката, отдав-
надействалзаподкре-

па наМанолова на во-
та. Отсега е ясно, че
номинациите за нея в
градската структура
ще са най-много.Ина-
че омбудсманът ре-
шила да излезе на во-
та с инициативен ко-
митет, за да покаже,

Кристиян обвинен
за хакерската атака.
Името на компютъра
му − Kpuccc, е в един
от файловете на НАП
Още като учeник преди 2 години той прониква в
сайта на МОН. 20-годишният “вълшебник” обуча-
вал ГДБОП � Всичко по темата на 2-а и 3-а стр.

Президентът
взел над

122 000 лв.
от заплати,
Борисов −
83 450

� Какви пари и имоти декларира
властта пред КПКОНПИ - на 16-а стр.

Тестват в
България
коли без
шофьор
Страната ни била перфектна за

развитие на новия бизнес
� Подробности на 8-а и 9-а стр.

Днес - специално приложение

Спад в туризма?
В Северния централен

район
има ръст

“24 часа” отличава днес образцо-
вите общини в региона

19-25



1301 лв.
на човек е 

средното ниво на 
усвояемост от 

европрограмите 
във Велико Търново 

през 2018 г.

70%
от местната
 икономика 
се дължи на 

преработващата 
промишленост

4,8%
е безработицата

в Габрово
и Севлиево
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10 523 лв.
е БВП на глава 
от населението 

в Русе

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

“Образцова община” е проект на
“24 часа”, който стартира от 2019
г. Неговата цел е да открои и на-
сърчи добрите практики в мест-
ното самоуправление и да пока-
же положителния опит на общи-
ни, които могат да служат за при-
мер на останалите.

Индексът “Образцова община”
е вдъхновен от програмата на
ООН за стабилно и устойчиво
развитие на градовете -
UN-Habitat, която прави индекса
CPI - City Prosperity Initiative.

18 юли 2019 г.

Спад в туризма? В Северния
централен район има ръст

ХРИСТО НИКОЛОВ

Местната
икономика
се държи

предимно на
преработващата
промишленост

Спадът в туризма, кой-
то засегна летния сезон
тази година, далеч не се
отразява на всички сек-
тори в този дял от иконо-
миката. През май, отко-
гато сапоследнитеданни
на НСИ, нощувките в
родните хотели бележат
7,8% спад в сравнение с
май м.г., а приходите от
нощувки са с 2,6%по-ни-
ски.
Но този спад идва от

Черноморието, и то
главно по линия на чуж-
дите туристи. В същото
време в Северния цен-
трален район

приходите от
нощувки на
български
граждани са
с 9,3%
по-високи

в сравнение с година по-
рано, като този ръст се
прибавя към миналого-
дишния от 10,1%.
Двата главни туристи-

чески центъра в региона
са Велико Търново и Ру-
се, които са отправна
точка за редица маршру-
ти на вътрешния тури-
зъм, като населени ме-
ста, пълни систорияи за-
бележителности.
Разбира се, мащабите

на вътрешния туризъм
на юг от Дунав могат да
се сравнят с тези на чер-
номорския или на пла-
нинския туризъм в на-
ционалните курорти.

Всъщност в региона
има

три по-важни
икономически
центъра,

които са двигател за
местната икономика и
заетостта: Габрово заед-
но съсСевлиево, Велико
Търново и Русе.
Габрово и Севлиево са

стари индустриални цен-
трове на страната. Ма-
кар че днес далеч нямат
значениетосиотепохата
на Възраждането, все
пак

тук е най-ниската
безработица в
района - 4,8%
Това се дължи главно

на предприятията, плод
на чужди инвестиции в
Габрово и Севлиево, и
неслучайно тук ръстът
наБВПе по-висок от то-
зи на страната, а доходи-
те на населението са по-
вече от средните за Бъл-
гария.
ВеликоТърново е дру-

готомясто врайона, кое-
то привлича сравнител-
но доста чужди инвести-
ции и показва

високо ниво
на усвояване
на пари

от оперативните програ-
ми - 1301 лв. на човек
през 2018 г. Другото за-
бележително нещо във
ВеликоТърновое, чето-

ва е областта, която има
най-висок в България
относителен дял на броя
студенти спрямо населе-
нието.
Русе е българската

област, която има едно
от най-малките нива на
напускащо население в
страната. Но заради ни-
ската раждаемост демо-
графската ситуация е до-
ста влошена. Самият
областен център при-
влича в пъти повече ин-
вестиции, отколкото
околните общини, но все
пак

БВП на човек
от населението
е 10 523 лв.,

при 13 206 лв. средно за

страната.
Русе е важен логисти-

чен център и затова съ-
стояниетонапътищатав
областта е доста добро.
Липсата на големи

енергийни предприятия
илинаразработенизале-
жипрехвърляакцентана
икономиката вСеверния
централен район почти
изключително върху
преработващата про-
мишленост.Тясъставля-
ва

над 70% от
местната
икономика

и приносът є в местния
БВП е многократно по-
голям, отколкотоприно-
сът на земеделието.

Кметът
Даниел Панов:

Проектът за
Старо Търново
не беше лесен,
но бе изпълнен
качествено

� Още на 21-а стр.

Кметът на Елена
Дилян Млъзев:

Спа туризмът
и богатото
наследство
правят града
по-интересен

� На 20-а стр.

Кметът
Добромир Добрев:

30 мащабни
проекта
промениха
облика на
Горна
Оряховица

Още на 25-а стр.



ПАРТНЬОРИ:
Инициативата, която сравнява

качеството на живот
в общините, с издание в
трети регион на България
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В36-те общини на Се-
верен централен ре-
гион има разнообра-

зие на география, забеле-
жителности и икономи-
ческа активност. Какво е
качеството на живот в те-
зиобщини?Подобрявали
се градската среда?
През януари “24 часа”

обяви началото на нацио-
налния проект “Образцо-
ва община”, за да направи
оценка на 265-те българ-
ски общини - на сегашно-
то им състояние, трендо-
ветезаразвитиеидапока-
же

постиженията и
добрите примери
През април отличихме

образцовите общини от
Югоизточния регион, а
презюни - вСевероизточ-
ния. Днес на церемония
във Велико Търново “24
часа” ще връчи отличия
на образцовите общини в
регион Северен центра-
лен. Ще има и публичен
дебат за перспективитена
общините с участието на
представители на прави-
телството, местната власт
в региона и местния биз-
нес.
Създадохме специален

сайт-bgobshtina.bg.Тамза
всяка община върви гла-

“24 часа” отличава
образцовите общини в
Северен централен регион
Във Велико Търново ще

има дискусия с участието на
представители на кабинета,

кметове, бизнес

ликоТърново днесще бъ-
дат отличени общините,
постигнали най-добри ре-
зултати като цялостно
представяне,асъщоивка-
тегориите “Качество на
живот”, “Благосъстоя-
ние”, “Уменград”и“Град-
ски дух”.
� Категорията “Каче-

ство на живот” измерва
постиженията на общи-
ните в осигуряване на до-
бър живот, сигурност,
удовлетворение у гражда-
ните.
�“Благосъстояние”из-

мерва постиженията в
производство на богат-
ство, доходи, работни ме-
ста.
� В категорията “Град-

скидух”важнисарезулта-
тите от гласуването на
сайта bgobshtina.bg.

суване по 5 критерия:
Качество на живот
Инфраструктура
Благосъстояние
Умен град
Градски дух
Механизмът на оценка

бе вдъхновен от програ-
мата наООН за стабилно
и устойчиво развитие на
градовете - UN Habitat,
която прави индекса CPI
City Prosperity Initiative.
Крайната класация на

българските общини пла-
нирамедастанефактпрез
есента. Тогава на офи-

циалнацеремониящеобя-
вим националните резул-
тати. За тях оценката се
формира по

3 компонента:
1. Вота на гражданите.
2. Факти от кметовете,

които са най-запознати с
конкретните постижения.
Обърнахме се към тях с
молба да попълнят спе-
циален въпросник.
3. Статистически данни

заобщините.Тесаразпре-
делени като повече от 20
индикатора, за да обхва-

нат цялото многообразие
в едно населено място.
За максимална обек-

тивностнатезиоценки“24

часа” ползва съветите на
експертен съвет, съставен
от авторитетни личности.
На церемонията въвВе-

39 400 вече гласуваха
на bgobshtina.bg

Елена става по-добро
място за живот с инвестиции
за близо 13 млн. лева
Трайна следа са оставили

поколения родени в Елена в
развитието на своя град и в на-
ционалната ни история.
Днес не по-малко важен е

образът на Елена пред Европа
и света и наследството за по-
коления напред. Градът и села-
та през последните години се
променят в положителна посо-
ка и това радва всички.
Основната задача на местна-

та власт с помощта на държа-
вата е Елена да стане по-до-
бро място за живот, привлека-
телно за младите хора и като
туристическа дестинация. И за
да се случи това, общината
усилено работи за подобрява-
не на инфраструктурата, за съ-
здаване на по-уютна и удобна
градска среда, подходящ биз-
нес климат за производство на
местни специалитети и еколо-
гични продукти, за развитие на
туризма.
Община Елена усвои през

двата периода на Програмата
за развитие на селските райо-
ни близо 12,8 млн. лв. С тези
европейски средства е рекон-
струиран градският стадион и
този в с. Константин, обновена
е спортната база, изграден е
нов стадион в с. Майско.
Старата поликлиника във

възрожденския град е превър-
ната в модерен Общностен
център за младите хора, на-
правени са 9 нови детски пло-
щадки, пожароизвестителна
кула, залесени са масиви с
широколистни гори. Над 2,7
млн. лв. по тази оперативна
програма са вложени за въз-
становяване на общинска път-
на мрежа.
До два месеца приключва

енергоефективната реконструк-

Подобрява се инфраструктурата и се
създава уютна градска среда, подходящ
бизнес климат за производство на местни
специалитети и екологични продукти
ция на сградите на училище
“Иван Момчилов” за близо 2
млн. лв., а най-новият одобрен
проект на общината за 2019 г.
по ПРСР е за 616 хил. лв. С
тези средства ще се извърши
реконструкция и рехабилита-
ция на тротоари на 23 вече ас-
фалтирани улици в града и из-
цяло ремонтиране и асфалти-
ране на ул. “Възрожденска” в
центъра на Елена.
За последните 3 години на

мандата обновените улици в
населените места в общината
ще станат 70 с вложени близо
2 млн. лв., а през следващата
година всички улици в града
ще са с нов асфалт.
С тазгодишния бюджет на

общината са осигурени и 320
хил. лв. за ремонт на общин-
ски пътища. В инвестиционната
програма за 2019 г. са включе-
ни и два важни за градската
инфраструктура обекта, за кои-
то правителството отпусна це-
лево близо 700 хил. лв.
Стратегията за водено от

общностите местно развитие
на “МИГ общини Елена и Зла-
тарица” по мярка 19 от ПРСР
за периода 2014-2020 г. получи
финансиране от 1,9 млн. лв. и
вече са приети първите проек-
ти по отворените мерки.
През изминалата година са

санирани 4 жилищни блока по
Националната програма за
енергийна ефективност за още
над 1,9 млн. лв., а до края на
месеца стартира възстановява-

нето на изгорялото училище в
Елена за художествена гале-
рия по трансграничен проект с
румънската община Меджидия.
Инвестицията за града е за
близо 1 млн. евро.
Със средства от европейски

и национални програми през
последните години в общината
се разкриха и работят ефектив-
но нови социални услуги, които
подобряват качеството на жи-
вот и на хората от социално
уязвимите групи.
Изградени са 4 центъра от

различен тип за деца и въз-
растни, единият приема потре-
бители от месец юли т.г.

Кметът инж. Дилян Млъзев:

Спа туризмът
и богатото
наследство
правят града
по-интересен
Да живееш в град Елена,

е за завиждане, а да рабо-
тиш за неговото настояще и
бъдеще, е истинско предиз-
викателство. Живописната

природа, чардаклиите къщи с калдъръмените улички, стари-
те църкви, богатото културно-историческо наследство, тра-
дициите и свързаните с тях празници са част от магията на
възрожденския град, който става все по-интересен и при-
влекателен за туристи и гости.
Еленският Балкан предлага чудесни възможности за ту-

ризъм, отдих и почивка. Изборът е голям - близо 180 са
обектите за настаняване - къщи, вили и хотели, с над 2000
места, с атракции и изненади, предлагащи местна кухня и
специалитети, а някои отскоро и спа туризъм. Модерният
спортен комплекс над парк “Калето” в града е идеално мя-
сто за игри, спорт и състезания по всяко време.

Обновената Елена събира поко-
ления на всеки празник.
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Община
Велико Търново
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Старо Търново грей-
на с нова визия - 38
улици и площадни

пространства са обнове-
ни понай-големия икато
дейности, и като финан-
сиране проект, реализи-
ран от кмета ДаниелПа-
нов и екипа му.
Над 8 млн. лева влязо-

ха в инфраструктурата
на старата част на Вели-
ко Търново, а основната
част от тях са привлече-
ни по Оперативна про-
грама “Региони в растеж
(2014-2020)”. Преди това
бяха сменени и над 8 км
тръби за питейна вода в
Стария град. Тази инве-
стиция надхвърли 4 млн.
лева и бе от правител-
ството.
Една от главните зада-

чи на кметаПанов и еки-
па му бе хем да бъде по-
добрена градската среда,
хем да бъде запазен ав-
тентичният вид на ули-
ците.Целтаепостигната
- доказват го китната ул.
“Гурко”, прочутата Са-
моводска чаршия, мал-
ките улички в кв. “Вару-
ша”.Веднагаграбваоко-
то пл. “Съединение”,
свързващ музея “Възра-
жданеиУчредителносъ-
брание” с регионалната
библиотекаиархеологи-
ческия музей.
От доброто изпълне-

ние бяха впечатлени и
всички депутати, при-
стигнали в града на 16
април за кулминацията
начестваниятапослучай
140-годишнината от
приемането на Търнов-
скатаконституция.Само
ден преди това Търново
бе официално признато
заисторическаидуховна
столица на България.
Последният хит са па-

норамните площадки на
ул. “Стефан Стамбо-
лов”, също обичани от
хиляди местни жители и
туристи. Те са основно
ремонтирани, а това не
се бе случвало поне от 40
г., както впрочем и цяла-
та дейност по инфра-
структурата в Стария
град. Специалната де-
кинг настилка засилва
усещането, чечовекнаи-
стина е в град с богата,
дълга и славна история.

Обновяването на Ста-
рия град не включва са-
мо пренареждане на кал-
дъръм, нови улични и
тротоарнинастилки.Ця-
лата главна ул. “Незави-
симост” е украсена скит-
ни цветарници с автома-
тични поливни системи.
Ново и енергоспестява-
щоеиуличнотоосветле-
ние. Преасфалтирани
бяха няколко основни
трафик улици в Стария
град, а в подножието на
крепостта Царевец бе
създаден голям обще-
ствен паркинг за автомо-
били и автобуси.
“Проектът определе-

но не беше лесен”, казва
кметът Даниел Панов.
Никой от управниците
наВеликоТърново не се
бе нагърбвал с нелеката

Старо Търново грейна
с нова визия, 11%
е ръстът на туристите

Правят нова
инфраструктура

в кварталите,
тръгват и

електробуси

задача да “отвори” ин-
фраструктурата на по-
чти цялата старинна
градска част. На места
изпълнителите са връ-
щани по няколко пъти,
за да бъде крайният ре-
зултат успешен. А той е
такъв - доказват го дан-
нитезатуристиотпърва-
та половина на 2019 г.
Близо 11% е увеличе-

нието на посетителите,
сочи статистиката на ре-
гионалния исторически
музей. Данните са особе-
но оптимистични, тъй
като обхващат една тре-
та от активния туристи-
чески сезон, който про-
дължава до ноември.
Близо226хил.туристиса
влезливмузейнитеобек-
ти в града и Арбанаси, а
над 90 000 от тях са чуж-
денци. Както през мина-
лата година, така и сега
румънците санай-много.
Ръстиманатуриститеот
Франция, Испания, Ан-
глия, Китай, САЩ и др.

Нова
инфраструктура
в кварталите
Инфраструктурата в

кварталите също не е за-
бравена - над 2,5 млн. ле-
ва “влизат” за изгражда-
нетона7новиулици.Фи-
нансирането бе осигуре-
но от правителството,
след като кметът Панов
убеди изпълнителната
власт защо тези проекти
са изключително важни
за търновци.
Най-голямата от нови-

теулицищее4-лентоваи
ще осигури бърз достъп
на повече от 25 хил. жи-
телинаголемиякв.“Буз-
луджа”и съседния“Зона
Б” до централните буле-
варди. Пътната връзка
бе чакана поне 15 г. от
хората.Предвидотмина-
лия пролетен сезон със
силни бури и проливни
дъждове местната власт
реагира на момента - но-
вата улица ще е със спе-
циални отводнителни
шахти, които могат да
поемат водата при дъжд
от 150 л/кв. метър.
Шест нови квартални

отсечки ще зарадват хо-

Пред завършване е новата пътна връзка, която ще облекчи достъпа на над 25 хил. жители към центъра на града.

ститор създава нова го-
ляма сграда с офиси и
търговски помещения.
На западния вход на Ве-
лико Търново пък ще
бъденай-големиятмебе-
лен магазин в цяла Се-
верна България.

Правят буферни
паркинги за
туристи,
електрически
автобуси
тръгват из града
Преди броени дни об-

щината получи одобре-
ние на друг голям проект
по ОП “Региони в ра-
стеж” - за интегриран
градски транспорт. Над
11,1 млн. лева ще бъдат
вложени в рехабилита-
цията на 5-километровия
бул. “България”, рекон-
струкцията на две от най-
натоварените кръстови-
ща, монтирането на го-
лям пешеходен надлез
над ул. “Магистрална”.
Също с пари по проек-

та ще бъдат създадени
два големи буферни пар-
кинга за над 300 автомо-
били и туристически ав-
тобуси.
Между тези паркинги,

централната част и исто-
рическите забележител-
ности ще пътуват елек-
трическиавтобуси,чието
закупуване също е част
от разработката. Пред-
видена е и съвременна
информационна система
за градския транспорт и
паркирането, чрез която
пътниците ще знаят във
всеки един момент кога
ще дойде чаканият от тях
автобус.

Кметът Даниел Панов инспектира строителството на новия път.

рата в кв. “Зона Б” и
“Картала”. Голяма част
оттезиулици“чакат” ас-
фалт поне от 20 г., а през
лятото това най-сетне
ще се случи.

20% ръст на
строителни
разрешения
за 2 години
Около20%еръстътна

издадените строителни
разрешениязапоследни-
те две години. Цифрите
отразяват завишения ин-
веститорски интерес
към града, който пред-
стои да става още по-го-
лям с напредването на
магистрала “Хемус”.
За първите 6 месеца

издадените разрешител-
ни от главния архитект
на общината са близо
150.Около 140 те са били

Обновеният пл. “Съединение” СНИМКИ: ОБЩИНА В. ТЪРНОВО

заполугодиетона2018г.,
а с около 20%по-малко -
още една година назад.
Общината инвестира

над 1,6млн. лева вмодер-
низация на инфраструк-
турата на Западната ин-
дустриална зона. Резул-
татите също не закъсня-
ват - поне на 10 нови те-
рена започна
изграждането на нови

обекти. В Южната про-
мишлена зона продъл-
жава създаването на го-
лям мебелен клъстер,
редица предприятия от
леката и хранително-
вкусовата промишле-
ност също разшириха
производствата си.
Отворени бяха 3 нови

хипермаркета, а в центъ-
ра на града местен инве-



Историческата и духовна
столица Велико Търново
Велико Търново е център на Се-

верен централен регион. Градът
208 г. е столица на Втората бъл-
гарска държава. През Средновеко-
вието носи името Търновград, а в
по-ново време е известен като
Търново. През 1963 г. е добавено
Велико в чест на предишната му
слава.
Градът е един от 4-те с положи-

телен естествен прираст. Основен администрати-
вен, индустриален и образователен център на ре-
гиона. С крепостите Царевец и Трапезица, църква-
та “Св. 40 мъченици” е важен туристически център.
През 1879 г. в града се провежда Учредителното
събрание, дало началото на Третата българска
държава. Пазител на града е св. Патриарх Евти-
мий, чийто паметник се издига на хълма Света го-
ра до ВТУ. С решение на Народното събрание от
16 април 2019 г. Велико Търново има статут на
историческа и духовна столица на България.

Габрово - с паметник в
реката и дом на шегата
Габрово е разположен по по-

речието на Янтра в северното
подножие на Шипченския дял
на Стара планина. В непосред-
ствена близост до него в мест-
ността Узана се намира геог-
рафският център на България.
Габрово е дълъг 25 км - от кв.

“Ябълка” до яз. “Христо Смир-
ненски”. Легенда разказва, че е
основан от Рачо Ковача. Той бил странстващ
майстор и се установил под един габър. И днес
паметникът му е в реката. Известен в миналото
като “българския Манчестър” заради развитата си
промишленост, днес Габрово е с основен отрасъл
машиностроене.
Габровци са известни с любовта си към хумора,

с ежегодния си карнавал и единствения в света
дом на хумора и сатирата. Музеят на открито
“Етър” пък пресъздава как местните занаятчии са
впрягали водната сила в производствата си.

Русе - градът на
свободния дух
Русе е най-големият български

град по поречието на Дунав, раз-
положен е на североизточната
граница с Румъния. Той е иконо-
мически, транспортен, културен и
образователен център. Утвърден
промишлен център, както и нали-
чието на първия пътен и жп мост
над реката - Дунав мост. Реката
приобщава града и към европей-
ския транспортен коридор №7.
Русе привлича с великолепна архитектура и с

богато историческо минало. Градът е роден на
редица възрожденци, радетели на българския дух
и революционери. Често е наричан Малката Вие-
на заради многобройните сгради - паметници на
културата, в чиято архитектура са застъпени сти-
ловете необарок, модерн, неокласицизъм, сеце-
сион. Аристократичният и романтичен дух на гра-
да привлича все повече туристи. Девизът му е
“Град на свободния дух”.

Разград - 8 години на
върха с “Лудогорец”
Разград е разположен в за-

падната част на Лудогорието.
Разград е наследник на рим-

ския град Абритус. През Осман-
ското иго е занаятчийски цен-
тър, след Втората световна се
развива като модерен град, в
който голям принос има заводът
за плоско стъкло и заводът за
антибиотици.
В града има един православен храм “Св. Нико-

лай Чудотворец”, на това място през XVIII век е
имало вкопана в земята стара църква. Мюсюл-
мански храм е джамията “Ибрахим паша”, която
не е действаща и е третата по големина на Бал-
каните, изградена е през 1616 г., обявена е за
паметник на културата, включена е в каталога на
ЮНЕСКО. Действаща е джамията “Ахмед бей”.
Най-известният футболен клуб в града е ПФК

“Лудогорец”, който от 8 г. е шампион на Бълга-
рия.

Силистра пази римска
гробница и турска крепост
В Силистра са развити отрас-

лите машиностроене и електро-
техника. От ноември 2009 г.
между Силистра и Кълъраш за-
почва да работи водно такси,
като публично-частно партньор-
ство между общините в двата
града и местния бизнес.
“Сребърна” е биосферен ре-

зерват на 16 км от Силистра,
обхваща езерото Сребърна и неговите околно-
сти. Намира се на миграционното трасе на пре-
летните птици Via Pontica.
Сред забележителностите на Силистра се от-

крояват късноантична римска гробница и турска-
та крепост Меджиди табия.
По данни на Института за пазарна икономика

средната брутна заплата в Силистра през 2017 г.
е била 750 лв. По показателя усвояемост на
еврофондовете към 30 юни 2019 г. се падат 1993
лв. на човек.

Алфатар - земеделие
и скални манастири
Алфатар е старо българско сели-

ще, известно от 1573 г. През август
1773 г. 400 семейства се изселват в
Руската империя.
Според Букурещкия мирен дого-

вор от 1913 г. селото остава в ру-
мънска територия. Населението
оказва твърда съпротива срещу
опитите за денационализация. Върнато е на Бъл-
гария по Крайовския договор от 1940 г. За кратко
време Алфатар е преименувано в Генерал Лаза-
рово, след което се възстановява днешното му
име. По онова време е имало парна мелница, 6
вятърни мелници, 2 дарака и други дребни пред-
приятия. В Алфатар има няколко фабрики и пред-
приятия. Развити са земеделието и зърнопроиз-
водството.
Забележителностите са скални манастири, да-

тирани към Х век в местността Суха чешма, и
тракийски могилен некропол в местността Би-
стренски лозя.

Сребърно съкровище
прославя Борово
Старото име на днешно Боро-

во е Горна Манастирица, също
Горазд, а в още по-ранен пе-
риод и Балабанлий. През Бо-
рово минава жп линията Русе
– Горна Оряховица – София,
важна транспортна артерия.
В землището на града са от-

крити уникални предмети от сре-
бърно тракийско съкровище, известно като Бо-
ровското съкровище, и тракийска гробница от IV
век пр.н.е. Съкровището е от времето на одри-
ския цар Котис I (383 – 359), състои се от 5 сре-
бърни позлатени съда.
На територията на общината работят едно об-

щинско предприятие и няколко частни фирми.
Структуроопределящи са производството на чо-
рапи, чорапогащи, конфекция, месодобив и месо-
преработка. Олимпийският шампион на троен
скок Христо Марков е роден в Борово. Той е по-
четен гражданин на общината.

Бяла - плодородна
земя върху бели скали
Бяла е град по поречието на ре-

ка Янтра в Централна Северна
България с население 8661 жите-
ли. Името му произлиза от белия
цвят на близките скали. Отнача-
ло хората, заселени в района, на-
рекли селището Бяла земя. По-
късно за краткост го наричали само
Бяла. Бяла е свързан с Априлското въ-
стание. След неуспешния му край оттук минават
на път за Румъния апостолите Панайот Волов,
Георги Икономов и въстаникът Стоян Ангелов. Те
са открити в западните покрайнини на Бяла слу-
чайно от срещнал ги турчин. Укриват се в една ко-
либа, когато са нападнати от турска потеря. Влизат
в престрелка, при която Волов е ранен.
През есента на 1877 г. военновременните болни-

ци в Бяла са инспектирани от известния руски хи-
рург Николай Пирогов. Той ги оценява много висо-
ко.Бяла е център на обширна плодородна селско-
стопанска област.

Ветово - най-богатите
залежи на каолин
През община Ветово про-

тичат подпочвени реки, кое-
то дава възможност за дъл-
бокосондажни кладенци
“Кайнака” и сондажни кла-
денци в местността Куртор-
ман.
Покрай землището на Ве-

тово тече река Бели Лом. В
местността Башака по поре-
чието се намират най-богати-
те залежи на каолин на Бал-
канския полуостров. Пластовете са дълбоки пове-
че от 8 метра.
От каолина се произвежда керамика, порцелан

и стъкло, които се изнасят в Австрия, Италия и
Германия.
Във Ветово има църква и 2 джамии. По поре-

чието на Бели Лом към местността Башака се
намира скален манастир от времето на Второто
българско царство.

Благородни елени
край Главиница
Главиница се намира в Източната

Дунавска равнина. Характеризира се
с хълмовидно-равнинен релеф, с под-
земни реки и умереноконтинентален
климат. Градът е общински център
на пътя между Дулово и Тутракан.
Специфичен приоритет за ловен ту-
ризъм на територията на общината е
популация на благороден елен. По ниво на генети-
чен материал местната популация е от най-ценната
част на вида в света. Отстрелва се трофеен и се-
лекционен дивеч – сърни, глигани, зайци.
Главното предназначение на горите в горските

стопанства е дървопроизводство, което определя и
основната дейност – дърводобив. Освен блатото
край с. Малък Преславец, обявено за природна за-
бележителност, в общината се намират археологи-
ческите обекти: тракийски могили до с. Сокол, ста-
рият римски път, свързващ градовете по поречието
на река Дунав, Омуртаговият Преславен дом на ре-
ка Дунав.

Горна Оряховица - всеки
е опитвал от суджука
Горна Оряховица е в северно-

то подножие на Търновските ви-
сочини, прорязани от пролома
на р. Янтра, наречен Дервент.
Общината е с важно геострате-
гическо положение - кръстопът
на международни транспортни
артерии. Градът е най-големият
жп възел на Севера, има между-
народно летище.
Първото селище в района да-

тира от втората половина на V хилядолетие пр.
н.е. След възстановяване на българската държава
през 1185 г. е издигната крепостта Раховец. Тя му
е дала своето име.
С ферман от 1538 г. Горна Оряховица получава

правото да извършва търговия и занаятчийство.
Процъфтяват кожухарство, абаджийство, железар-
ство, златарство, коларство и сарачество. Градът
става известен с производството на суджук - пър-
вото ни защитено географско указание в ЕС.

Две могили дават
името на града
Община Две могили се нами-

ра в Източната част на Дунав-
ската хълмиста равнина. Първи
писмени сведения за града са
намерени в турски данъчни ре-
гистри, от които можем да до-
бием представа за големината
на селището, народностния му
характер и поминъка на хората.
В документа се споменава за

До могила. Преводачите от старотурски приемат,
че “До” е от персийски произход и означава
“две”. Градът носи името на географските забеле-
жителности край него – двете могили. Филип То-
тю живее в последните си години в Две могили.
Днес в центъра на града има негов паметник,
близо до къщата, в която е живял и починал, а
пред църквата е запазен гробът му.
В общината функционира транспортна схема с

добра ефективност и координация с жп транс-
порт.



Дряново се гордее
с Колю Фичето
Дряново се намира на граница-

та между Великотърновска и Га-
бровска област. Разположен е
сред красивите хълмове на Цен-
трален Предбалкан. На терито-
рията на общината е продълже-
нието на Микренските височини,
прорязани от причудливите про-
ломи на Янтра и Дряновска река.
В района на Дряново са открити най-старите

следи от живот на Балканския полуостров – в пе-
щерата Бачо Киро край Дряновския манастир,
разположен по долината на река Андъка, са от-
крити свидетелства за човешко присъствие от
епохата на палеолита. Пещерата е на няколко
нива с дължина около 3 км.
Градът се гордее с майстор Колю Фичето. Му-

зеят на именития български строител се намира
на пл. “Колю Фичето”. В него могат да се видят
макети на строежите, снимки, инструменти от
епохата и лични вещи на майстора.

Дулово - център на
зърнопроизводство
Първото сведение за съще-

ствуването на Дулово се базира
на турско-арабски документ от
1573 г. Селището е многократно
опожарявано, но жителите му
основават ново с име Аккадън-
лар, на български Белите жени.
В средата на населеното мя-

сто се е намирал Каз Гьолджук
– гьолът на гъските. Дулово и околността са били
безводни. Преди време е имало два кладенеца
дълбоки 35-40 м. Когато пресъхнели, хората пре-
насяли вода с бъчви от местността Бунарлар де-
реси – долината на кладенците. Там е имало 45
пълноводни кладенеца.
Дулово винаги е било и си остава център на зе-

меделски район, известен преди всичко със зър-
нопроизводството си. Индустриалните отрасли,
които все пак намират място в икономиката на
града, са свързани с първичната преработка на
земеделска продукция.

Елена - красива природа и
паметници от Възраждането
Общината е разположена в

югоизточната част на област
Велико Търново. С площта си
от 671,389 кв. км заема второ
място сред 10-те общини с
14,40% от територията на
областта. Има 124 селища с на-
селение през 2011 г. 9434 ду-
ши.
Градът е в северните разклонения на Елено-

Твърдишка планина, която обхваща повече от по-
ловината от територията на общината. В най-юж-
ната част на общината, на границата с община
Твърдица, се издига връх Чумерна (1536 м). Тук
се намира големият яз. “Йовковци”. Чистият въз-
дух, красивата природа и съхранените паметници
от Възраждането са отлични предпоставки за
културен, планински и екотуризъм.
Еленският бут от векове е емблема на града,

посветен му е празник всяка година по Дими-
тровден.

Завет - модерно
животновъдство
Завет е разположен в цен-

тралната платовидна част от Лу-
догорието. Релефът е слабо на-
гънат. Една от особеностите са
долове, разположени от запад
на изток. Сред тях по-големи са
Узунджата, Касап кулак и Зелен
дол. Подобно на по-голямата
част от Лудогорието землището
на Завет е бедно на води.
Селищни могили и следи от праисторически се-

лища има в чертите на самия град и в долината
на р. Крапинец. Намерени са много каменни сечи-
ва с добре огладена повърхност и правилно про-
бити дупки, както и много керамични фрагменти. В
края на XIII в., когато куманите изчезват като ет-
нос, се появяват татарите. Те подлагат на опусто-
шение района, което води до въстанието на сел-
ския цар Ивайло.
Днес в Завет много добре е развито модерно

животновъдството.

Златарица носи името си от
златоносния пясък в реката
Град Златарица се намира на

15 км югоизточно от Велико
Търново и на 12 км северно от
Елена. Разположен е в Пред-
балкана в Старопланинската
геоморфоложка област с над-
морска височина около 100 м.
От юг на север през града

преминава река Златаришка,
десен приток на река Веселина.
С добиването на златоносен пясък от нея е свър-
зано името на селището. Близо до града са от-
крити 3 селищни могили, възникнали през сред-
ния неолит и продължили съществуването си
през ранния и средния халколит. В тях са наме-
рени дребни оръдия на труда.
По времето на султан Мехмед IV землището на

Златарица е сред тези, които остават вакъф на
султанската майка, приходите от които са пред-
назначени за издръжката на свещената джамия
и училището в Юскюдар.

Иваново - прочуто
със скалните църкви
Иваново е селището, известно с

Ивановските скални църкви. Нами-
ра се на около 20 км от Русе и е
център на община.
Има жп гара по линията Русе-

Горна Оряховица, като от нея мо-
гат да се правят връзки с влакове-
те за Велико Търново, Трявна,
Стражица, Попово, Шумен, София. С пътниче-
ския влак до Русе се стига за около 25 минути.
Релефът на общината е равнинен и равнинно-
хълмист с дълбоко всечени долини на реките Ру-
сенски Лом, Бели Лом, Черни Лом и Малки Лом.
Природните условия са предопределили обра-

зуването на три вегетационни растителни типа.
Върху почвите с високо ниво на подпочвени води
и по-влажен микроклимат край река Дунав са
разпространени влаголюбиви растителни видове
– върба, бяла, черна и канадска топола и др.
Общината има 13 населени места с 9429 жите-

ли към 2011 г.

Исперих - кръстен
на хан Аспарух
Исперих има население над

12 хил. жители, което изпо-
вядва източноправославно
християнство и ислям.
В горите на Исперих се сре-

ща едър и дребен дивеч -
благороден елен, сърна, дива
свиня, див заек, фазан, яреби-
ца.
Според една от легендите

името произхожда от “Кем
агалар” (горделивите господари), които били сви-
репа банда разбойници. Според друга идва от
“Кем аалар” (кой плаче) и се свързва с воплите
на затворниците в таен затвор, някъде в гъстите
гори около днешния Исперих. Има и трета - от
“кемане”, и означава цигулари.
Първите заселници според тази версия били

българи скитащи гъдулари. През 1960 г. е обявен
за град и носи името на кан Аспарух, което също
се произнася и като Исперих.

Кайнарджа - в
центъра на Добруджа
Кайнарджа се намира в центъра

на Добруджа. Край селото е из-
граден ГКПП между България и
Румъния, който е отворен за сво-
бодно преминаване на 3 октомври
2017 г. До 1942 г. се казва Малка
Кайнарджа. На 21 юли 1774 г. в
нея е сключен Кючук Кайнар-
джийският договор между Русия и
Османската империя, сложил край на Руско-тур-
ската война от 1768–1774 г.
На територията на община Кайнарджа липсват

повърхностно течащи води. При силни дъждове и
при топенето на снеговете по суходолията проти-
чат водни течения, които по-късно и през лятото
пресъхват.
При поройни дъждове водите прииждат с голя-

ма сила и унищожават всичко в коритата си.
През територията на общината преминават три
големи суходолия, дълбоко всечени сред околния
терен.

Кубрат - роден град
на Лили Иванова
Най-ранното писмено сведение

за Кубрат е от 1624 г. Според ле-
гендите е създаден в началото на
XV в. Тогава по тези земи гос-
подствал зъл и алчен владетел на
име Еница. Той затворил всички
кладенци и оставил един. Местни-
те жители и хората от околните
села трябвало да купуват с медни пари водата от
кладенеца. Затова и селището било известно като
Балбунар (Меден кладенец). Балбунар приема но-
вото си име през 1934 г. – на прабългарския ювиги
кан Кубрат, известен в българската история със
своя мъдър завет към синовете си: да са единни,
за да не може някой да ги сломи, както не могат
лесно да се пречупят лозовите пръчки, вързани в
един сноп. В Кубрат е родена кралицата на бъл-
гарската естрада Лили Иванова. Събраното от ро-
долюбиви българи историческо наследство оформя
музейна сбирка в къщата на Петър Иванов-Комита-
та от четата на Таньо войвода.

Лозница - заможни жители
строят първото училище
Лозница е разположена в Се-

вероизточна България. Тя е ад-
министративен център в област
Разград. Първото известно име
на селището е Кубадън (кръсто-
път, възел на 7 пътя), спомена-
то и в руски регистър. През
1877 г. в селището има 66 до-
макинства. След Освобожде-
нието се заселват балканджии, привлечени от
богатата природа и удобното разположение. Те
бързо възвръщат народните традиции и българ-
ски дух. През 1908 година с доброволен труд и
средства от по-заможните е построено първото
училище, а през 1947 година е създадена първа-
та земеделска кооперация.
В града има 3 училища, читалище “Пробуда”,

детска градина и детски комплекс.
При преброяването през 2011-а жителите на

Лозница са 2230 души, от които 56% са се са-
моопределили като българи, 26% - като турци.

Петропавловският манастир
закриля Лясковец
Община Лясковец е разполо-

жена в централната част на
област Велико Търново. Състои
се от 6 населени места.
Лясковец е град от 1880 г.,

жителите му са 7445. Релефът е
хълмист и равнинен, като тери-
торията є попада в най-север-
ната част на Средния Предбал-
кан и най-югоизточната част на
Средната Дунавска равнина.
Югозападно от Лясковец се издигат най-източни-
те части на Арбанашкото плато. Името на града
произлиза от дървото леска или лешник, което е
било характерно за района в миналото. Селище-
то преживява подем в първите десетилетия на
Второто българско царство с изграждането на
манастира “Св. св. Петър и Павел”. В него е от-
крито и първото богословско училище в Бълга-
рия. В града се намира и единственият в Бълга-
рия музей на градинарството.

Павликени - рози
и древна история
Павликени е разположено в

западната централна част на
Великотърновска област и гра-
ничи с общините Велико Тър-
ново, Свищов, Полски Тръм-
беш, Севлиево, Сухиндол и
Левски.
При археологически разкопки

са открити следи за живот в
района още от новокаменната и каменномедна-
та епоха или VI-IV хилядолетие пр.н.е. На 5 км
северозападно от града е разкрит античен кера-
мичен център от I-III в.
Според изследователи селището се е образу-

вало от заселили се павликяни от Тракия. С
името Павликян се споменава през XV в. Градът
е важен център по жп линията София-Варна.
Павликени е прочуто с производството на ро-

зи и декоративни храсти и земеделие, но има
развито машиностроене и хранително-вкусова
промишленост.



Полски Тръмбеш - името
идва от “тръмбя” земята
Община Полски Тръмбеш е раз-

положена в североизточната
част на Великотърновския ре-
гион. Състои се от 15 населени
места.
За първи път селището е спо-

менато в османските регистри
през 1430 г. с името Полски Търъм-
беш. Думата “тръмбеш” е от старославянски
“тръмбя”, което означава подготовка на земята
преди оран.
Прекарването през 1900 г. на жп линия Русе -

Горна Оряховица дава тласък за по-бързо иконо-
мическо развитие на района. През 1911 г. вече в
селото е утвърден пазар всяка сряда, който съ-
ществува и до днес и е много оживен.
В общината има разкрити източници на дълбо-

ки подпочвени минерални води с хипотермален
произход. Температурата им се движи между 44
и 47 градуса. В западната част на Полски Тръм-
беш има сондаж.

Самуил - тук извират
реките Царацар и Война
Община Самуил се намира в

централната част на Източната
Дунавска равнина. Южните
райони на общината попадат в
централните, най-високи части
на Самуиловските височини.
Поради по-високо издигнатия
релеф спрямо околните общини
от Самуил водят началото си и
протичат с най-горните си тече-
ния две по-големи реки: Царацар и Война.
На територията на община Самуил има изгра-

дени няколко микроязовира, водите на които ос-
новно се използват за напояване на земеделски-
те земи в региона.
Общината се състои от 14 населени места с

малко над 7000 жители. През нея преминават
два участъка с обща дължина от 28,4 км от жп
мрежата на България - Русе – Самуил – Каспи-
чан – Варна и Самуил – Силистра.
От шосейната мрежа през Самуил са 45,9 км.

Свищов крие
тайни за Дракула
Свищов е разположен на най-

южната точка на река Дунав с
най-вдаденото навътре в терито-
рията на страната дунавско при-
станище. На отсрещния румънски
бряг се намира Зимнич, с който го
свързва ферибот. Платформата
скъсява пътя за Западна Европа
със 140 км в сравнение с моста
при Русе. В ход е създаване на ин-
дустриална зона на мястото на старите казарми.
Авторитетната Стопанска академия дава облика на
града. Предшественикът на Свищов е римският ла-
гер Нове, основан през 45 г. от н.е. по заповед на
император Клавдий. През 2011 г. е открито Сви-
щовското златно съкровище на близо 4000 г. - 13
накита са 266,5 г 21-каратово злато, и по значи-
мост съперничи на Вълчитрънското. Потенциалът
за културен туризъм се разгръща с последните от-
крития, че средновековната крепост Калето е била
резиденция на граф Дракула.

Севлиево - икономическото
сърце на Габровска област
Община Севлиево се намира в

западната част на област Габро-
во. Градът е разположен в севе-
роизточната част на Севлиевско-
то поле на брега на река Росица.
Тук е яз. “Александър Стамболий-
ски”. Градът има уникално геог-
рафско разположение и транс-
портно-комуникационна инфра-
структура. През общината преми-
нават 13 републикански пътя с
обща дължина 185 км. Край главния път София -
Варна са инвестирали мощни чудестранни и бъл-
гарски фирми, които изграждат логистични бази,
бизнесцентрове и заводи. В компаниите са заети
работници от съседните общини и области.
Местността Лъгът във високата част на Стара

планина разполага с много хижи и вили, които
предоставят изходни точки за високопланински
екотуризъм и за ловен туризъм. На 5 км от града
се намира мотополигон “Горна Росица”.

Сливо Поле с голямо
производство на биогориво
Сливо поле се споменава през

1656 г. под името Сливолик. В на-
чалото на XIX век след чумната
епидемия се установяват първите
заселници на днешното място на
Сливо поле (Кьоселер махале).
През 1856 г. след Кримската вой-
на там се заселват татари.
През 1894 г. са поставени ос-

новите на просветното дело в Сливо поле. За
учебна сграда е използвана къщата на Юрдан
Юрданов, по-късно притежание на Минчо Стоя-
нов. Първият учител е Николчо Иванов от Русе.
В града се намира най-голямата на Балканския

полуостров фабрика за производство на биогори-
во.
На територията на общината попада част от

защитена местност Калимок-Бръшлен – най-голя-
мата в България, в която се осъществяват меро-
приятия за възстановяване на влажната зона Ка-
лимок-Бръшлен по проект на Световната банка.

Градският парк -
гордостта на Ситово
Ситово е в Североизточна

България. До 1942 година се
нарича Доймушлар.
В Ситово се намира един

от най-големите фуражни за-
води в Североизточна Бълга-
рия, а извън селището има
соларни батерии за електри-
чество.
При избухването на Бал-

канската война един човек
от Доймушлар е доброволец в Македоно-Одрин-
ското опълчение.
В Ситово е образувано първото по рода си

ТКЗС. В близост до него има свинекомбинат,
който е един от най-големите в България.
Произходът на село Ситово и името му идва от

самите хора – навремето те са били заможни,
богати и сити – оттам идва и името. В Ситово се
намират 2 язовира, 2 пещери и добро място за
пикник. Разполага с хубав парк.

Стражица се гордее
с Ангел Каралийчев
Градът се намира край Голя-

ма река на 30 км североизточ-
но от Велико Търново. До 1883
г. се е казвал Кадъкьой - село-
то със съдия.
Общината е създадена 1978

г. Съставена е от 22 селища и
е разположена на площ от
508,3 кв. км. 67,1% от терито-
рията и е земеделски фонд. За-
ема части от Предбалкана и Дунавската хълми-
ста равнина с надморска височина от 40 до 420
м. Има гара на жп линията София - Варна и
шосейни връзки с Горна Оряховица, Велико
Търново и Попово.
На 7 декември 1986 г. разрушително земе-

тресение преобръща живота на жителите. В
района на Стражица са причинени големи раз-
рушения на над 150 сгради.
Гордост за града е писателят Ангел Каралий-

чев, ежегодно се провеждат Каралийчеви дни.

Сухиндол - развито
лозарство
Община Сухиндол е преходна

между Дунавската равнина и
Предбалкана и заема западната
част на област Велико Търново.
На юг от селата Бяла река и

Горско Калугерово попадат най-
североизточните разклонения
на Севлиевските височини. Западната част на
общината се заема от най-източните части на
Деветашкото плато с връх Куклица - 525 м. Се-
верно от общинския център Сухиндол се прости-
ра най-южната част на веригата от т.нар. Базал-
тови могили. Релефът обуславя развито лозар-
ство от древни времена.
Основната водна артерия на общината е река

Росица, която протича от югозапад на североиз-
ток с част от средното си течение. Южно от с.
Горско Косово е изградена голямата преградна
стена на яз. “Александър Стамболийски”, като в
пределите на общината попада по-голямата му
част.

Трявна - шедьоври
на резбари и зографи
Трявна е третото по голе-

мина населено място в
област Габрово. Разположе-
на е в долината на Трев-
ненска река, в северното
подножие на Тревненска
планина и на 20 км от Габрово. В района има све-
тилище от траките, което възниква на настоящото
си място през втората половина на XII век с името
Търнава. През Възраждането в Трявна възниква
художествена школа, известна с нейните дърво-
резбари и зографи.
Пл. “Дядо Никола” е уникален и единствен в Бъл-

гария цялостно запазен възрожденски площад.
Включва прочутата часовникова кула на града, да-
тираща от 1814 г., Славейковото школо, музей на
тревненската резбарска школа, древния храм “Св.
Архангел Михаил” и стария каменен Гърбав мост,
свързващ чаршията с площада. Запазената въз-
рожденска архитектура и културното наследство от
този период привличат множество туристи.

Тутракан -
крепости и мелници
Тутракан е разположен по бре-

га на река Дунав.
През римската епоха тук квар-

тирува част от 11-и клавдиев
легион. Информация за това се
черпи от каменен надпис от 18
октомври 294 г.
Градът е част от старобългарски-

те крепости от времето на Първото българско
царство, а името му отразява титла. Среднове-
ковни арабски географи отбелязват града с име-
ната Рекран, Тракан, Тарака. Други го спомена-
ват като Туквант, Торкан, Таткракам. През
XV–XVI век в града е имало много водни и вятър-
ни мелници, просъществували до по-късно, а по-
следната до 1942 г.
В историята на Тутракан са записани имената

на видните руски пълководци ген. Александър
Суворов и ген. Михаил Кутузов.
През последните години край брега на Дунав

се събират почитатели на Джулая.

Цар Калоян с богато
историческо минало
Град Цар Калоян е разположен в

североизточната част на Дунавската
равнина, през него тече река Торла-
шки Лом. Първите изследвания на
района са направени през 1914 г. от
Карел Шкорпил, който обхожда и
описва долината на Русенски Лом.
В района са намерени следи от различни култури.
Тракийски са селищните и надгробните могили.
Останки от укрепление и мраморен релеф на бо-

гинята на земеделието и плодородието Церера да-
ват сведения за живот през римско време. В мест-
ността Расате са открити накити, битови предмети
и строителни материали, характерни за Първата
българска държава. От Втората българска държава
са изсечените скални манастири и скитове Черква-
та, Калугерица, Торлашки манастир, както и наход-
ка от сребърни монети от времето на цар Иван
Шишман. Селището е носило името Торлак, Хле-
барово, а през 1981 г. е обявено за град. През
1991 г. е върнато името и днес е Цар Калоян.

Ценово - красиви меандри
по поречието на Янтра
Ценово заема речни тераси в

едноименното Ценовско долинно
разширение на р. Янтра. Клима-
тът му е умереноконтинентален, с
плодородни черноземни почви.
Ценово възниква като център на

турския чифлик на Кара Али от
Цариград, който бил бюлюкбашия
на бостанджиите при двореца
Гюлхане (началник на парковете при султан-
ския дворец Гюлхане). В размирни времена на
XVII-XVIII век бегълци се заселват, като пове-
чето поставят началото на родове, носещи име-
то на родните им села.
При разрастване на селището името му се

променя от Чаушхан на Чаушкьой – село на
чаушина. С това име го заварва Освобожде-
нието на 3 март 1878 г., но по-късно става Чау-
шево. В района има множество тракийски моги-
ли – селищни, стратегически и надгробни, как-
то живописни меандри по поречието на Янтра.
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Спреобразена и мо-
дернизирана градс-
касредаГорнаОря-

ховица става уютен дом
за своите жители.
С новия градски пло-

щад, реконструиран из-
цяло по проект за 6 млн.
лв., се гордеят местните
хора. Площад “Георги
Измирлиев” не бе ре-
монтиран от 40 г. След
реконструкциятананего
се събират хиляди граж-
дани по време на праз-
ничните събития на об-
щината.

Изградени са
достъпна среда,
водни каскади,
нова зеленина и
кътове за игри

и почивка. В края на май
в облагородено про-
странство с дарения бе
вдигнат паметник на
Атанас Буров. Това е и
първата статуя в цял
ръстнаполитика, дипло-
мат и банкер, роден в
Горна Оряховица, и вто-
рата в страната след Со-
фия.
Така бе завършена ця-

лостната промяна в об-
лика на централната
градска част.
В рамките на проекта

за площада нова визия
придоби и емблематич-
ният за горнооряховча-
ни парк “Детски кът”,
оформено бе и кръгово
кръстовище в центъра,
което създава удобство
за увеличения трафик.
Над 40млн. лв. са инве-

стирани в Горна Оряхо-
вица за 4 г. Градът вече е
с нова европейска визия.
30 мащабни проекта с

европейско финансира-
не са част от инвести-
ционната активност на
общината. В последните
години бяха обновени
почти всички училища и
детски градини, разши-
рява се броят на социал-
ните услуги.
Няколко църкви бяха

основно ремонтирани.
Предстои значителна
реконструкцияна2чита-
лища. Трендът са все по-
привлекателна градска
среда и качество на жи-
вот сремонтинапаркове
и пространства за обще-
ствено ползване, залеся-
ване, енергийна ефек-
тивност на жилищни
сгради.
Ръстът на инвестиции-

те за благоустрояване от
2015 г. насам е най-голям
- от 4,4 до над 8 млн. за
2019 г., или 78%.
От 2015 до 2019 г. сред-

ствата за осигуряване на
публични услуги в общи-
ната бележат сериозен
ръст.
“С всеки спечелен

проект променяме мал-
ка част от Горна Оряхо-
вица”, коментира кме-
тът инж. Добромир До-
брев. Сега със средства
от Националния довери-
телен екофонд започна
енергоефективен ре-
монт на детска градина
“Първи юни”, с което
всички детски заведения

промениха облика
на Горна Оряховица

ДИМА МАКСИМОВА казва инж. Добрев. А
градът има всички даде-
ности да се превърне в
интермодален терминал
наСевера - с най-голяма-
та жп гара, международ-
нолетищеиключовоме-
стоположение.
Една много важна го-

дишнина ще бъде отбе-
лязана в ГорнаОряхови-
ца – 120 години от откри-
ванетонажп гарата.Лю-
бопитно е, че освен най-
големия жп възел в
Северна България тя е
първата гара с подлези
между пероните. Откри-
таеличнооткнязФерди-
нанд на 8 ноември 1899 г.
Тя става входна врата на
промените, преобърна-
ли икономическото и со-
циалното битие на мал-
кия град.
Около гарата се из-

граждатскладове,спеди-
торски кантори, търгов-
ски представителства.
Функционират работил-
ници за ремонт и под-
дръжка, строят се про-
мишлени предприятия.
Според тогавашните

статистики годишният
прираст наГорнаОряхо-
вица от 0,9% преди 1899
г. достига 18,6%впърви-
те години на XX век
Откриванетонажпли-

нията Русе - Горна Оря-
ховица -Търновона8ок-
томври 1900 г. превръща
града в кръстопътен
център. Със своите под-
разделения, депа, цен-
трове за управление и
днес железницата дава
препитание на значител-
на част от горнооряхов-
чани.

С 4,2 млн. лв.
старото

общинско
сметище

става ливада

в Горна Оряховица ще
бъдат реконструирани.
Важни за гражданите

саипроектитезаканали-
зация и водопроводи - те
не са толкова видими, но
дългосрочният резултат
са по-малко аварии, раз-
копаванена улици, чиста
вода. Подписан е дого-
вор сМРРБза енергийна
ефективност на много-
фамилни жилища.
Стойносттанапроекта

е за 1,7 млн. лв. Ще се
санират 3 блока - това са
62 нови домакинства,
които ще имат повече
комфорт,по-нискибито-
висметкиищесеповиши
цената на имотите им.
“Заедно с Национал-

ната програма за санира-
не, която за мен има го-
лям успех, продължава-
ме тази политика”, казва
кметът.

Санираните
блокове
вече са 14,

а хората през тази зима
наистина установяват
разликата какво е да жи-
вееш в санирано жили-
ще. Работи се и по много
важен за местната власт
проект, койтоепоос 1на
ОП “Региони в растеж”
закултурнаинфраструк-

Кметът Добромир Добрев и дарители на откриването на паметника на Буров

тура. Включва цялостно
реновиране на сградата
на читалище “Братя
Грънчарови” и прилага-
не намерки за енергийна
ефективност.
Ще се обновят сани-

тарни помещения и ще
има ново покривно про-
странство над сцената на
летния театър. Това е
най-големият открит ам-
фитеатър в региона с
2000 седящи места.
Наскоро Предприя-

тието за управление на
дейностите по опазване
на околната среда (ПУ-
ДООС) одобри проекта
на община ГорнаОряхо-
вица за рекултивация на
общинското депо за би-
тови отпадъци, което се
намира в местността Ба-
бенец. Сметището беше
закрито през септември
2016 г. и оттогава бито-
вите отпадъци се извоз-
ват в регионалното депо

в Шереметя.
Отпускат се близо 4,2

млн. лв. за техническа
рекултивация на общин-
ското сметище. Тя
включва изкопни дейно-
сти на стари отпадъци,
предепониране, изгра-
жданенагазоотвеждаща
система с 6 газови кладе-
неца, полагане на бенто-
нитова геомембрана за
хидроизолация, изгра-
ждане на канавки за по-
върхностно отводнява-
не, доставка и полагане
на хумусни земни маси.
Щесенаправиибиоло-

гична рекултивация,
която ще е изцяло за
сметка на общината. Су-
мата възлиза на 106 хил.
лв., а средствата са от на-
трупаните през годините
отчисления. Самата био-
логична рекултивация
ще се извършив продъл-
жение на три години,
след което бунището ще

се превърне в ливада.
В момента се изготвя

документацията за из-
бор на изпълнител, а
след това предстои обя-
вяването на обществена-
та поръчка.
“След промяната на

облика на града

започваме да
надграждаме.
Приоритет е
инфраструктурата

и по-специално бързите
връзки, които водят към
европейските и между-
народните пътни кори-
дори.Това самагистрала
“Хемус”, магистрала
“Русе – Велико Търно-
во” и скоростните пъти-
ща до тях.
По този начин се надя-

ваме Горна Оряховица
дастанеощепо-притега-
теленцентързаинвести-
тори, които желаят да
работят в България”,

30 мащабни проекта30 мащабни проекта30 мащабни проекта30 мащабни проекта30 мащабни проекта30 мащабни проекта30 мащабни проекта

Жителите на
Горна Оряхови-
ца се гордеят с
новия си пло-
щад.

СНИМКИ: ОБЩИНА
ГОРНА ОРЯХОВИЦА


