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Имам идеи да
постигнем повече
� Голямата цел е
младите да не усещат,
че нещо им липсва
� Качеството ни е признато
и в машиностроенето, и
в шивашката индустрия, и
в производството на храни

- За два мандата в Павли-
кени сме привлекли над 70
млн. лв. по различни про-
грами и проекти.

Досега са
изпълнени
86 проекта

С такива обеми изпревар-
ваме доста областни гра-
дове. Сред тях са изграж-
дането на градската пречи-
ствателна станция за от-
падни води, 3 проекта за
ремонт на пътища, два за
ремонт на улици, подмяна-
та на водопроводите в гра-
да от ПУДООС, изгражда-
нето на спортни обекти,
санирането на училища и
детски градини, изгражда-
не на 4 центъра за наста-
няване от семеен тип.
- Какви големи проекти

предстоят?
- И през настоящата годи-

на общината работи актив-
но за разработване на
проектни предложения и
ще кандидатства по програ-
ми за усвояване на сред-
ства от европейски фондо-
ве. Очакваме до края на го-
дината успешно да завърши
строителството на вече одо-
брени проекти, чиято стой-
ност е около 16 млн. лв., из-
вън предвидените средства
в бюджет 2019-а.

(Продължава на
II и III стр.)

ДИМА МАКСИМОВА

- Г-н Манолов, на фина-
ла сте на втория си упра-
вленски мандат. Какво от
поетите ангажименти ус-
пяхте да изпълните и как-
во остава недовършено?
- На прага на 76-годишни-

ната от обявяването си за
град Павликени е много по-
благоустроен, уютен и кра-
сив. Това се отнася и за
останалите населени места
в общината. Такава задача
си поставих като кандидат
за кмет през 2011 г. и нео-
тклонно я следвам. Спомне-
те си какво беше преди 8 г.
Мисля, че резултатът е
пред очите на всички. Гра-
дът е преобразен.
- Само с европейски

средства ли променяте
облика на Павликени, или
успявате да мобилизирате
и собствен ресурс?
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Всички детски градини са санирани и модерни. В дворовете им вече са създадени
нови площадки чрез поредица от проекти по “Красива България”.

СНИМКИ: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Новият рентгенов апарат в общинската болница дава възможност за бърза и точна
диагностика. МБАЛ - Павликени, излиза нафинансова печалба, а инвестициите в нова
апаратура са всяка година. Миналата година беше санирана и сградата.

Кметът
инж. Емануил
Манолов: За 8 години Павликени е...

(Продължение от I стр.)
Вече започна тяхното реално

изпълнение. Те се отнасят кон-
кретно за улици, пътища, под-
мяна на водопроводи и преван-
тивни действия срещу наводне-
ния. Ще направят населените
ни места и отделните райони в
общинския център по-добре
свързани, по-безопасни, с по-
добро качество на питейната
вода и намаляване на загубите
във водопроводните мрежи.
- Докъде стигна проектът за

доизграждането на обходния
път на Павликени? Имахте
притеснения, че строител-
ството на магистрала “Хемус”
ще съсипе пътната инфра-
структура.
- Тревожи ни този проблем.

Работим усилено
по идеята
да се завърши
околовръстният път

на града. Около 3 млн. лв. ще
са нужни за изграждането му.
Техническият проект и начало-
то на строителството са още от
1982 г. като продължение на
републикански път III-303. От-
сечката е дълга около 4 км и
дори е изграден надлез над жп
линията, а с трошенокаменна
настилка е покрита част от тра-
сето. Тогава са отчуждени и по-
чти всички терени, през които
то преминава.
Въпросът е важен за нас, за-

щото така ще отклоним извън
града натоварения трафик от
тежкотоварни МПС. Очаквания-
та са, че този трафик ще се уве-
личи във връзка със строител-
ството на “Хемус”, защото всич-
ки кариери за инертни материа-
ли са южно от града. Засилен
трафик ще има и след премина-
ване на магистралата на 2 км от
Павликени. Ние сме градът, до
който автомагистралата ще е
най-близо.
Искаме да сме подготвени за

това предизвикателство и на-
стоявам за среща с министъра
на регионалното развитие Петя
Аврамова, за да получим под-
крепа от тях - да се намерят
старите проекти, да се пре-
проектира цялото трасе и да се
осигури финансиране за строи-
телството.
- Какви ще са положителни-

чат в землището на община Па-
вликени с голям пътен възел из-
точно от село Паскалевец. Това
дава още повече възможности
за логистика и достъп до лети-
ща, важни жп гари и пристани-
ща.
- Намират ли младите реали-

зация и удовлетворява ли ги
жизнената среда, за да оста-
ват в малкия град?
- Точно това е голямата ни

цел - младите хора да не усе-
щат, че нещо им липсва. Ако
сте родител, за детето ви има
съвременни и сигурни детски
градини. Ако имате ученик - той
може да учи в модерни учили-
ща, които вече инвестират в ин-
терактивни дъски, изпращат
младежите на практики и обме-
ни в чужбина, въвеждат дуално-
то обучение. Ако искате култу-
рен живот - над 120 събития се
организират годишно. Ако иска-
те да спортувате - нови обекти
са на разположение, сред които
фитнес площадки на открито,
покрит плувен басейн, тенис
кортове, стадион, зали и др.
Можете да работите в някое

от предприятията в нашата об-
щина, а много от тях са на све-
товните пазари - изнасят про-
дукцията си в чужбина или ра-
ботят с външни контрагенти.
Ако се разболеете - има набли-
зо общинска болница, която ин-
вестира в нова апаратура и об-
новяване на сградата.
Павликени напредна много в

изминалите 8 години.
- Повиши ли се стандартът

на живот, кои са водещите от-
расли на икономиката и как
се развиват?
- Водещ отрасъл за нас остава

земеделието заради разположе-
нието ни и традициите на мест-
ните хора. Популярни сме като
града на розите заради големи-
те полета с декоративна расти-
телност. Важно за мен е, че

нашите
производители
са ориентирани
към износ

и работят с чужди контрагенти.
Качеството на тукашната сто-

ка е признато и в машинострое-
нето, и в шивашката индустрия,
хранителните производства и
производството на опаковки.

те ефекти от построяването
на автомагистралата за биз-
нес климата в града и инве-
стиционния интерес?
- Силно разчитаме, че преми-

наването на магистралата ще
отвори нови възможности и ще
направи нашите производители
по-конкурентноспособни. Ние
имаме възможност да подкре-
пим всеки инвеститор, който до-
йде с намерение да изгради
бизнес на нашата територия.
Вратите ми винаги са били отво-
рени, а чрез възможностите на
администрацията

съдействаме за
по-бързото
придвижване на
разрешителни

и други документи. Няма да
срещнете бюрокрация при нас,
ако искате да инвестирате. До-
сега няма инвеститор, който да
е казал лоша дума за община-
та.
Допълнителни възможности

дава и идеята да се изгради ма-
гистрала “Русе - Велико Търно-
во”. Според идейните проекти
двете магистрали ще се преси-
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- Обновявате образовател-
ните институции, работите съ-
вместно с бизнеса за подго-
товка на професионални ка-
дри. Какви са успехите на
учениците от Павликени?
- Удовлетворен съм, че създа-

дохме работещи връзки между
гимназиите и местния бизнес.
Казахме си, че пазарът на тру-
да трябва да определи какви
специалности да се предлагат в
училищата. Така те могат да съ-
здадат компетентни и способни
кадри. И така младите хора да
започнат работа и да се чув-
стват щастливи в родния град.

Наши ученици
печелят
призови места в
олимпиадите

по различни предмети. Учени-
ците от Професионалната гим-
назия по аграрни технологии
“Цанко Церковски” наскоро се
върнаха с медали от състеза-
нието “Млад фермер”, както и
от националната олимпиада
“Знание за земеделие”.
Някои от завършващите про-

фесионалната гимназия влизат
в техническите университети
без приемен изпит, защото са
доказали своите способности
при различни състезания и кон-
курси.
Успехът на матурите в някои

от паралелките ни след XII
клас е над средния за страна-
та.
- Ще се кандидатирате ли

за нов мандат, за да довър-
шите започнатото?
- Имам за довършване толко-

ва добри неща. В моята партия
обаче имаме процедури за но-
миниране и издигане на канди-
дати, които уважавам и ще
спазя. Предстои общинската
конференция, която ще реши
дали да ми даде подкрепа за
следващ мандат.
- Вашето пожелание към

жителите на Павликени за
празника на града?
- В навечерието на нашия

празник се обръщам към свои-
те съграждани с едно много
важно послание.
С всяка следваща година на-

шият общ дом добавя по нещо
в историята си, но и гради важ-
ни придобивки за настоящето и
бъдещето. От миналото на на-
шия град знаем, че единението
и вярата в собствените ни меч-
ти и качества са ни водили към
успеха. Група наши предше-
ственици тръгват на среща с
цар Борис III, обединени от
идеята, че Павликени трябва
да бъде град.
Такива хора има и днес, зато-

ва горещо благодаря на всеки,
който с делата си допринася за
благоденствието на нашия мил
град.
В празничния ден се обръ-

щам към всички мои съгражда-
ни с посланието да съхраним
Павликени като

град на
трудолюбивите
и отзивчиви хора

Нека измерваме живота си
през добрините, които правим,
а не през вещите, които има-
ме! Нека поддържаме реда и
чистотата на нашите населени
места, за да живеем в тях до-
стойно и почтено! Нека от-
глеждаме децата си, като им
показваме с личен пример кое
е добро! Да съхраняваме исто-
рията и традициите си! Да се
грижим за себе си, за семей-
ството си и нашия град!
Поколения преди нас са го

постигнали, нека го продъл-
жим и ние. За да можем да се
обърнем един към друг с думи-
те: Да пребъде Павликени!

Плувецът Антъни ИвановПлувецът Антъни ИвановПлувецът Антъни ИвановПлувецът Антъни ИвановПлувецът Антъни ИвановПлувецът Антъни ИвановПлувецът Антъни ИвановПлувецът Антъни ИвановПлувецът Антъни ИвановПлувецът Антъни Иванов
е новият почетен
ДИМА МАКСИМОВА

Плакети
ще получат
управителят

на общинската
болница
д-р Ренета
Кръстева

и педагогът
Григор

Неделчев

Плувецът Антъни
Иванов ще получи
двустранния пла-

кет и званието “поче-
тен гражданин на Па-
вликени” тази година.
Отличието се връчва

на младата спортна на-
дежда заради изключи-
телните му постиже-
ния. Предложението е
на кмета на общината
инж. Емануил Манолов
и заради подкрепата,
която Антъни оказва на
младите спортисти в
града.
Антъни Иванов, опре-

делян от единствената
ни олимпийска шам-
пионка по плуване Та-
ня Богомилова като
българския Майкъл

Фелпс, е живял в Па-
вликени до 7-годишна
възраст. Той поставя
началото на спортната
си кариера в ОФК “Па-
вликени” като дете,
преди да започне да
тренира плуване. Него-
вите родители живеят в
Бяла черква.
“От години през лет-

ните месеци Антъни
тренира в Павликени.
Във всеки свободен
момент той е на покри-
тия басейн и води на-
шите деца и юноши,
които иначе са трени-
рани от баща му Антон
Иванов.

През 2018 г. участва
и в националното съ-
стезание по плуване и
водно спасяване, кое-
то се проведе в покри-
тия плувен басейн.
Авторитетът му е

стимул за децата от
нашия град да трени-
рат упорито и да по-
стигат добри резулта-
ти”, обясни още вноси-
телят на предложение-
то инж. Манолов.
Шампионът, който

учи в САЩ, лично ще
получи инсигниите на
почетен гражданин. В
момента той е на ла-
гер в Кранево с нацио-

налния отбор на Бъл-
гария по плуване и ще
пристигне в Павликени
за церемонията навръх
празника на града.
С едностранни плаке-

ти ще бъдат удостоени
управителят на общин-
ската болница д-р Ре-
нета Кръстева и педа-
гогът Григор Неделчев.
Д-р Кръстева получа-

ва признанието за ут-
върждаване на лечеб-
ното заведение, което
ръководи от 2009 г. Не-
делчев е отличен за
приноса му в развитие
на образованието в Па-
вликени.

гражданин

Антъни по време на състезание

Автопортрети на оперния ас
Никола Гюзелев показват
5 години след кончината му

ДИМА МАКСИМОВА

Авторска изложба с картини,
рисувани от Никола Гюзелев, е
подредена в историческия музей
в Павликени. Експозицията
представя за първи път извън
София 17 маслени платна и 3
графики - портрети и автопортре-
ти, създадени от великия оперен
бас.
Изложбата е съвместна ини-

циатива на община Павликени,
фондация “Никола Гюзелев” и
музея. Идеята се заражда още
през 2009 г. при разговор между
Гюзелев и директора на музея
Нели Цонева.
Тогава почетният гражданин

на Павликени дал съгласието си,
но до експозиция така и не се
стигнало.
Различни събития през 2019 г.

почитат 5-ата годишнина от кон-

чината на Гюзелев. През есента
ще бъде организирана изложба
с негови картини и в Рим.
Преди дни отново беше връче-

на международната награда “Ни-
кола Гюзелев”, на която община
Павликени е спонсор.
“Международната награда се

учреди, за да се поддържа па-
метта за нашия голям оперен
артист, който е прославил бъл-
гарската култура и оперното
белкантово пеене по целия свят.
Гюзелев е бил оценен не само в
италианския, но и във френския
и руския репертоар в различните
му амплоа”, каза съпругата му
Анна-Мария Гюзелева.
В чест на Гюзелев от 2016 г.

летният театър в града носи не-
говото име. Оттогава оперните
концерти на откритата сцена се
провеждат всяка година.

Инж. Емануил Манолов и
съпругата на Никола Гюзе-

лев - Анна-Мария, пред
един от портретите, рису-
вани от оперния певец.
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Занаятчийски фестивал
показва живота
в Древния Рим

Любопитните могат да
си отсекат монета, да
си направят керамичен
съд, да облекат дрехи
по римски образец

ДИМА МАКСИМОВА

Ежедневието на Древния
Рим оживява на Античния ке-
рамичен център край Павли-
кени всяка година през сеп-
тември. Тогава се провежда
фестивалът за възстановки на
антични занаяти “Древна бал-
канска земя” (Terra Antiqua
Balcanica).
Домакини и организатори са

историческият музей и общи-
на Павликени, а главни дей-
стващи лица са членовете на
сдруженията за антични ре-
конструкции “Мос Майорум
Улпие Сердице” от София и
“Дукс Антика” от Свищов.
Тази година фестивалът ще

се проведе на 7 и 8 септем-
ври, когато посетителите ще
имат възможност да се запоз-
наят с начините, по които
древните римляни, обитавали
вилата на Античния керами-
чен център, са произвеждали
предмети, с които са си слу-
жили в бита и по време на
празници.
По-любопитните ще могат

Римски съдебен процес, осъ-
ществен по данни от древните
автори, също е част от про-
грамата на фестивала. Възста-
новчиците показват и настол-
ни игри, практикувани в Древ-
ния Рим като латрункули, рота
и др.
Акцент и тази година ще е

грънчарството, което е присъ-
що за Античния керамичен
център. За да бъде изживява-
нето от връщането в миналото
пълноценно и автентично, ще
бъде показан целият процес
по производство на керамични
изделия - от омесването на
глината до изпичането є в пе-
щите.
Античният керамичен център

край Павликени е част от зе-
меделско имение от края на I
век от н.е. Смятан е за най-
добре проучения археологиче-
ски обект в Югоизточна Евро-
па. При археологически
проучвания са разкрити над
50 пещи, използвани за
производство на строителна и
битова керамика.

Античният фестивал събира много участници и зрители.

сами да отсекат монета, да си
направят керамичен съд, да
облекат дрехи, направени по
римски образец, да опитат
храна, приготвена по автен-

тични рецепти.
По традиция на древния за-

наятчийски пазар ще се пред-
ставят и възстановчици на
свободна практика.

Зоокътът в Павликени
получи награда за работа
с деца и семейства
Зоокътът в Павликени е носител на

една от наградите “В музея сме”,
насърчаващи културните институции
да работят повече с деца и семейства.
Инициативата е на фондация “Аме-

рика за България”, която отличава
ежегодно музеи, библиотеки, читали-
ща, музикални състави, зоопаркове,
държавни, общински и неправител-
ствени организации, работещи в сфе-
рата на културата.
“В нашия зоокът околният свят е

перфектната среда за игри на откри-
то, опознаване на животните и удо-
влетворяване на любопитството и из-
следователския детски дух - децата

опознават животните с техните отли-
чителни характеристики като видове,
навици на живот и хранене, както и
грижата за тях”, каза управителят на
зоокъта Сезаин Мехмедов.
Целта на наградите “В музея съм”

е да поощрят културните обекти от
цялата страна да станат още по-го-
стоприемно място за деца, ученици и
цялото семейство и да се отворят по-
вече към обществото.
В единствения зоопарк във Велико-

търновска област са показани над
400 животни от 40 вида. Сред новите
обитатели са кенгуру, лами, птици
нанду, язовец и др.

Бодливото свинче е един от най-атрактивните обитатели на зоокъта.
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