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Кметът Емануил Манолов:

Пълна промяна претърпя Павликени
през последните 8 г. С над 65млн. лв.

европейски средства, привлечени по
различни проекти през миналия упра-
вленски мандат, градът е сред отлични-
ците във Велико-
търновска област.
За 2 г. и половина
са усвоени нови
17,3 млн. лева в 14
проекта, съобщи
кметът инж. Ема-
нуил Манолов. В
тези средства вли-
зат и 9,5 млн. лв.
като дял към ре-
гионалнотодепозатвърдибитовиотпа-
дъцивСадиново, коетоработиотмина-
лата година.
Още близо 12 млн. лв. ще влязат чрез
различнипроекти вобщината през тази
година. През миналия програмен пе-
риодобщинатауспядаобновинад1/3от
94 км общинска пътна мрежа и продъл-
жава с намерението си да ремонтира
всичкипътниартериинасвоятатерито-
рия. Запоследните 2 години врехабили-
тация на общинската пътна мрежа са
инвестирани допълнително 474 хил. ле-
ва, а за улици вПавликени и населените
места - 660 000 лв. от местната хазна.
Санирани са всички детски градини и
детската ясла в града. Трите училищни
сградивПавликенисъщосаремонтира-

ни и енергийно ефективни.
По Инвестиционната програма за
климата бяха осигурени 1 167 292 лв. за
санираненаобщинскатаболница,която
обслужва Павликени и Сухиндол.
Видимо градът е сред най-благоу-

строените в
областта, което
създава по-добро
качество наживот
и условия за биз-
нес. Местните
производители на
декоративна ра-
стителност и рози
и промишлените

предприятия са познати на европейски-
те пазари.Полагат се грижии за 18 села
и втория град в общината -Бялачерква.
Всяко от тях има нови придобивки, кои-
то са важни за живота на хората.
Ремонтирани са читалища, църкви,
пенсионерски клубове, здравни служби,
сградите на някои кметства, училища и
др. Благодарение на новата програма
“Местни инициативи” в много от насе-
лените места бяха изпълнени малки ин-
фраструктурни проекти.
Общината е носител на Европейския
етикет за иновации и добро управление
на местно ниво. Администрацията по-
кринай-високите стандарти закачество
и за управление на информацията ISO
9001:2008 и 27001:2005.

ДИМА МАКСИМОВА

Реновирани са училища,
детски градини, болница,

паркове и 1/3 от
общинските пътища

Посрещат Джулая с рок
маратон на брега на Росица

ДИМА МАКСИМОВА

С 10-часов здрав рок
на брега на река Росица
край Бяла черква хората
от Павликени и гости на
града ще посрещнат
първото утро на юли.
Второто издание на фе-
ста с участието на кул-
товите “Диана експрес”
се очаква да събере над
1500 души. Маратонът
ще започне от 20 ч в съ-

бота и ще продължи до
изгрев. Ще има свобод-
но къмпингуване и място
за разпъване на палат-
ки, както и места за ка-
равани и кемпери. Обо-
собени са и безплатен
паркинг за всички гости
и зона за хранене. В му-
зикалната програма ще
се включат групите City
dogs, Flight и “Багабон-
ти”, както и гостите от

“Изида”, Absolute, Rock
evolution и “Мълния”.
Три групи и два фе-

стивала дават модерно-
то лице на Павликени
като средище на рок му-
зиката в България.
Преди 2 години в града
започна и “Рок фест Па-
вликени”, който тради-
ционно се провежда
преди есенния панаир
през септември.
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Инж. Емануил
Манолов, кмет
на Павликени Целта ни е икономически

растеж, за да останат

първите проекти в инициативната
група.
Започва реконструкция на нови

13,7кмотчетвъртокласнатапътна
мрежа на стойност 5,8 млн. лева с
финансиране от ПРСР. Също от-
тамидватсредстватазаремонтна4
улици - 1,88 млн.
Предстои да подпишем договор

зареконструкцияирехабилитация
на водопроводната мрежа в с. Ка-
раисен и в град Бяла черква, къде-
тощебъдепреасфалтиранаиглав-
натаулица.Предстоивториятетап
отподмянатанаводопроводитеив
Павликени с финансиране от ПУ-
ДООС.
Тази година ще завърши ремон-

тътнаосновнатасградаиработил-
ницатакъмгимназиятапоаграрни
технологии “Цанко Церковски”,
както и изграждането на детски
площадкивдворанаКомплекса за
социални услуги. По проект “Кра-
сива България” изграждаме дет-
ски площадки за всяка група в ДГ
“Осми март” за 108 хил. лева.
Кандидатстваме с важни проек-

ти - за изграждане на спортна пло-
щадка в междублоково простран-
ство в Павликени, реконструкция
начастотпарк“КирилРакаров”и
частотплощадавБялачеркваиза
въвеждане на енергоспестяващи
мерки в СУ “Бачо Киро”.

- Какви са приоритетите на мест-
ната управа за развитието на гра-
да?
- Привличането на инвеститори

е следващатани голямацел. За то-
ва ще спомогне и

планираното трасе на
магистрала “Хемус” на
3 км северно от града,

кактоинамагистрала“Русе-Вели-
коТърново”ипресичанетонадве-
те източно от Паскалевец.
Голяма цел за нас е опазването

на околната среда. Полагаме уси-
лия да убедим съгражданите си за
разделно събиране на отпадъци-
те. Работим за чисти води и въз-
дух, както и за енергийна ефек-
тивност в общинските сгради.
Важно е да подготвим младите

за професиите на бъдещето. Ня-
коиотместнитефирмивечеизпи-
тват недостиг на кадри. Между
гимназия “Цанко Церковски” и
местния бизнес започнаха добри
партньорства, чрез които учени-
ците да влязат в реална работна
среда. Открихме паралелка “По-
лиграфия”, която местните
производители на опаковки пои-
скаха и подкрепят. Ако искаме
квалифициранимладихора,сясна
цел за своето професионално раз-
витие, трябвадасъздадемсредада
учат, но и подкрепа да реализират
своите идеи.

- Какво ще пожелаете на своите
съграждани?
-Дасъградимвнашияградотно-

шения на добросъседство, мило-
сърдие и доброта, е мечтата ми за
75-ия празник на обичания от нас
Павликени.Навсичкиграждании
гости пожелавам да се радваме
още дълги години на светли праз-
ници и успехи! Нека с всяка след-
ваща година градът ни да пише
смело и вдъхновено нови страни-
ци от историята си!

ДИМА МАКСИМОВА

-Г-н Манолов, Павликени
празнува 75 г. от обявява-
нето за град. Как се про-

меня той през последните годи-
ни?
-През 1943 г. местните големци

отправят своето искане за обявя-
ване наПавликени за град. В пис-
мото си описват населеното мя-
сто като

“село с два седмични
вестника, 5 училища,

4 банки и 2 кредитни кооперации,
една кооперативна и 3 частни бол-
ници, 800фирми, няколко околий-
ски инспектората, изба с най-голе-
мия за страната износ на вино, си-
лен гаров трафик”.
Ако днес се разходите изПавли-

кени, ще видите благоустроени
градски зони, чисти улици, много
нови зелени площи, спортни пло-
щадки и изцяло преасфалтирани
пътни артерии. Реализирахме ед-
ни от най-мащабните за последни-
те десетилетия инвестиции в сек-
тороколнасреда-водииотпадъци,
и в градска среда.
Целтаниеда генерирамеиконо-

мическирастеж,койтодазадържи

иданасърчимладитехорадаживе-
ят иработят вПавликени.Именно
липсата на надежда у съграждани-
те ми, че градът може да се разви-
ва, бешеосновният проблем, кога-
тозапочнапървиятмимандатпрез
2011 г. Седем години по-късно на-
деждата е налице, подкрепена с
конкретнидействия.Формулатаза
успехае:компетентенекип,типич-
ната за хората от равнината пред-
приемчивост имного работа.Най-
важният елемент е всички тези
усилия да бъдат подкрепени и оце-
нени от нашите съграждани.

- Кое от случващото се приемате
за най-голям успех?
-Преди3-4годинибяхмеангажи-

рани основно с големите инвести-
ции, които ни отнеха усилия и вре-
ме, но благодарение на тях вече

можем да виждаме в по-далечен
хоризонт. Продължаваме инве-
стициите в градската среда, подоб-
ряваме качеството на услугите,
развиваме Павликени. За 10 г.
членство в ЕС градът има нова
пречиствателна станция, 50% об-
новенаВиКмрежа, километрино-
воасфалтирани общински пъти-
ща, ползваме модерно депо за би-
тови отпадъци, създадохме нови
пространства за отдих и спорт, ме-
ста за игра, санирани училища и
детски градини, покрит плувен ба-
сейн, обновен градски стадион.

- Какво предстои да се случи в
Павликени с европейски средства
през тази година?
- Ние сме сред шампионите по

одобрени европейски проекти във
Великотърновска област. Залага-

ме големи на-
дежди на ново-
създадената
Местна инициа-
тивнагрупа“Па-
вликени - Пол-
ски Тръмбеш”.
През2017г.едно
от усилията на
общинската ад-
министрация бе-
ше разработва-
ненакачествена
стратегия за во-
дено от общно-
стите местно
развитие, която
да даде възмож-
ност за достига-
не на европей-
скисредстваидо
най-малките на-
селени места. Тя
беше одобрена
от министер-
ството на земе-
делието. Стой-
ността на фи-
нансирането е
близо 5,4 млн.
лева от Програ-
мата заразвитие
на селските
райони, ОП
“Развитие на чо-
вешките ресур-
си”иОП“Наука
иобразованиеза
интелигентен
растеж”. От-
крихмеофисана
сдружението.
Скорощезапоч-
не и приемът на

младите тук
� С над 7,6 млн. лева
обновяваме близо
14 км общински пътища
и 4 улици в града
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Проф. Пимпирев - почетен
гражданин, кръстил нос

на Антарктида Павликени
Президентът Ру-

мен Радев ще бъде
специален гост на
Павликени закулми-
нацията от търже-
ствата по повод 75
години от обявява-
нето му за град.
За важната годиш-

нина общината под-
готви богата програ-
ма, а събитията в де-
ня на светите рав-
ноапостоли Петър и
Павел са изтеглени
във вечерните часо-
ве заради ангажи-
ментите на държав-
ния глава.
В късния следобед

на тържествена се-
сия ще бъдат гласу-
вани четирима нови
почетни граждани
на Павликени.
Високото звание

получават проф. Диана Бори-
сова - преподавател по сценич-
на реч в НАТФИЗ и родом от
Павликени, архимандрит Геор-
гий, с чиито усилия са обновени

множество църкви в общините
Павликени и Левски, проф.
Христо Пимпирев, благодаре-
ние на когото нос на Антаркти-
да се казва Павликени, и доайе-

нът на художествената фотог-
рафия Цончо Балкански.
След това пред сградата на

общината с гвардейска част и
участието на гвардейския ду-

хов оркестър ще бъдат издиг-
нати знамената. Поздрав за
празника ще поднесат детска
група при училище “Бачо Ки-
ро” и танцов състав “Люти чу-
шки”.
220 гвардейци ще представят

спектакъла си “Искри” и ще
предадат тържественост на
пристигането на президента. В
20 ч Румен Радев и кметът ще
произнесат слово, а след това
започва голям концерт на
представителния ансамбъл на
въоръжените сили. Солисти
ще са Орлин Горанов, Марга-
рита Хранова, Сунай Чалъков
и Татяна Дупаринова.
Празникът ще завърши със

зрелищни илюминации.

ДИМА МАКСИМОВА

Президентът Румен Радев
гост на тържествата за

75-годишнината на града

Празникът ви-
наги е шарен
и интересен.

Бейби бум в единствения
зоокът в областта - пауни,
6 щраусчета и лопатарче

Малките щраусчета с баща си СНИМКА: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ДИМА МАКСИМОВА

Щраусите в зоокъта в Павликени
се сдобиха с потомство. Шест

пиленца от вида нанду се излюпиха
преди дни в зоологическата градина.
Специфичното при този вид щрауси

е, че мъжкият мъти яйцата в продъл-
жение на 40 дни. Затова след излюп-
ването малките пилета са нераздел-
ни с баща си. Този вид щрауси от-
глежда поколение веднъж годишно,
разказаха специалистите. За Дони и
Анастасия, както са наречени въз-
растните нанду, това е първо потом-
ство, откакто преди месец бяха на-
станени в зоокъта. А той преживява
истински бейби бум в края на про-

летта.
Заедно с 6-те новоизлюпени

щраусчета в единствената зоологи-
ческа градина в областта се радват и
на двумесечно сърне лопатар, но-
воизлюпени пауни и новородени
виетнамски прасенца. Началото на
зоопарка е поставено през 1967 г., ко-
гато местният ловец Димитър Янков
намира жива сърна. Днес в зоокът Па-
вликени има над 200 животни от 39
животински вида. Той работи без почи-
вен ден, а входът е свободен. Сред жи-
вотните има и кенгуру, маймуни гвенон,
лами, мечка, чакали, вълци, бодливо
свинче, язовец, богато разнообразие от
фазани, гълъби и други птици.
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