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Въведение 
 
В настоящата студия искам да разгледам града Ловеч като единство на 

видимата, физическата среда с всичко това, което се е случвало и се случва в нея 
и чрез нея. Защото градът е не само физическата среда, която възприемаме и 
усещаме със сетивата си. Той е също така и сложна социална общност, сложен 
жив организъм. Физическата среда е само външната обвивка, в  която се 
организира градският живот, и зад която се проектират различните измерения на 
града - икономическата деятелност, социалната организация, културната 
духовност, екологическата устойчивост и жизненост.  

И затова градоустройството на Ловеч ще разглеждам и оценявам като 
дейност, насочена към създаване на пространствената среда за организация на 
човешките действия, които протичат в града и в хармонично единство с 
природата, която го приютява. Тази дейност в далечните исторически периоди е 
спонтанна, интуитивна, но не по-малко резултатна от осъзнатата и планирана 
дейност в по-късните и близки до нас исторически периоди. Тя винаги е била в 
съответствие с градското развитие, с начина на живот на градската общност и с 
нейните възможности. Дейност, понякога по-успешна, понякога по-неуспешна, но 
винаги отговаряща на постигнатото ниво в градското развитие и на 
възможностите на общността за самоорганизация.   

  
В своето дълговечно развитие градът Ловеч е преживявал време на 

просперитет и време на упадък. Имало е периоди, през които градът е цъфтял, 
периоди, които може да олицетворим със здраве, жизненост и хармония в неговия 
живот и в неговата физическа среда и структура. Това е времето на 
икономически, социален и културен подем. В други периоди градът е достигал до 
състояние на неустойчивост, до нарушаване на неговата структура, цялостност, 
здраве и жизненост. Това е времето на икономически и социални кризи, 
сътресения, войни,  демографски срив или демографски бум. Но градът винаги е 
проявявал генетична способност да се съвзема след тези кризи и да преживява 
отново периоди на устойчивост и разцвет. Градоустройствената дейност и 
постигнатото чрез нея устройство на града и градската структура върви успоредно 
с тези прояви на кризи и възход, понякога с известно закъснение във времето, но 
винаги отразяваща адекватно това, което се случва в живота на града. 
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Градът и неговата структура преди Освобождението 
 
За същинско градоустройство в Ловеч, разбирано като планово изграждане 

на града, може да се говори едва от началото на ХХ век. До тогава в по-далечното 
минало градоустройствената дейност в Ловеч се е осъществявала спонтанно, без 
планова основа. Но не можем да твърдим, че такава дейност не е съществувала. 
Тя се е изразявала в усещането за градска общност и във формирането на 
пространства в града, в които се е проявявала тази общност. Защото градът и 
градската структура изкристализират сред аморфната среда на индивидуалното 
именно чрез общностните, публичните обекти и пространства – улицата, 
площада, обществените постройки. От самото начало на заселване и устройване,  
за формирането на града и градската структура основна роля играе природната 
даденост. Тя приютява града и го оформя като своя тъкан, за да се слеят град и 
природа в една обща цялост и единство. Такива са щастливите градове и Ловеч е 
сред тях, не случайно през ХVІІ век наричан Алтън Ловеч.  

Преди Алтън Ловеч градът е съществувал векове наред, но са останали 
малко следи, за да можем да говорим за градска структура и градоустройствена 
дейност от това далечно време. Знаем за първобитните поселения от следи в 
пещерите над Осъма. От изследвания на археолозите знаем, че първото 
заселване на хълма Хисаря е станало през каменно-медната епоха (4-3 хил. пр. 
Хр). Археологическите разкопки показват, че тук се е намирало и тракийско 
селище..Открити са части от жилища, фрагменти от глинени съдове и една златна 
апликация, множество фрагменти от сива тракийска керамика, както и дръжка от 
родоска амфора с печат. Знаем за други селища от тракийската епоха от 
намерени скулптирани релефни плочи, статуйки и предмети от бита в землищата 
на селата северно от града – Смочан, Слатина, Горан, Славяни и Дойренци.  

По време на римляните от началото на І в. селището се е установило в 
равнинната част край реката. Знаем за римския град ―Мелта‖ от І до ІV век от н.е. 
и за римската пътна станция „Президиум‖, важна станция по трасето на прочутия 
Траянов път ―Виа Траяна‖ от Дунав до Бяло море. Друг римски път е идвал от 
Никополис ад Иструм (Никюп Търновско) в посока Сердика. Така се е установило 
важното кръстопътно значение на Мелта, наследено след това от Ловеч и играло 
важна стимулираща роля за развитието на града през вековете. Следи от римския 
път има по южния скат на хълма Стратеш. Къде е бил римският мост над река 
Осъм е трудно да се установи. Има предположения (арх. Кальо Калев), че е бил 
при Башбунар, където реката е най-тясна. За мен по-вероятно изглежда 
предположението, че мостът е бил там, където впоследствие и по традиция се 
изграждат Покритите мостове на Ловеч.  

За Мелта се предполага, че е бил някъде недалеч северно от центъра на 
сегашния град на левия бряг на реката [ 2 ]. Има и предположения, че римският 
град е бил под крепостта Хисаря във Вароша на десния бряг на реката. През 1871 
г. Феликс Каниц е намерил останки от стени и надписи, които свидетелстват за 
присъствието на римляните под Хисаря. Той е открил надгробни плочи (стели) и 
силно разрушен оброчен камък от римско време сред калдаръма на улицата в 
махала Долния край, други два надписа с обърнати буквите надолу в уличната 
настилка на махала Горния край, а също и част от римски саркофаг, взидан в 
дувара на една къща. В подкрепа на предположението че римският град е бил на 
левия бряг на реката под крепостта Хисаря, е твърдението на проф. арх. 
Маргарита Харбова [ 6 ], че старата турска баня Дели хамам е изградена върху 
останки от по-стара баня от римския период. Трифон Трифонов [ 8 ] пише, че 
турците наричали старата баня „джипи-везден-калма― (остатък от римско време). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
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Дали римският град Мелта е бил точно под Хисаря или по-далече на другия бряг 
на реката, е трудно да се установи.  

 

  
Схема на арх.Кальо Калев с означено трасето на римския път и 

предполагаемото място на римския мост при Башбунар 

 
Когато започват нашествията на ―варварските‖ племена, селището е 

изнесено отново на хълма поради естествените условия за защита. Природната 
даденост на труднодостъпния хълм е предопределила неговата стратегическа 
отбранителна роля, която е в основата на бъдещото селищно развитие чак до 
края на Средновековието. След римския период на Мелта липсват сведения за 
крепостта и за града. Архитект Борис Иванчев [ 2 ] предполага, че през времето на 
великото преселване на народите (ІV-V век от н.е.) Мелта е била разрушена, 
защото през това време нищо не се споменава за нея. Няма почти никакви 
сведения и за периода на първото българско царство. Чак в ХІ век във 
византийските хроники се споменава крепост и селище вече с името Ловеч, 
свързано с отблъскването на печенезките набези отвъд Дунава. А през ХІІ век 
Ловешката крепост играе решаваща роля за възобновяването на българското 
царство от Асен и Петър през 1187 г., когато е сключен историческият Ловешки 
мир. В началото на XIV век Ловешката крепост е резиденция на деспот Иван 
Александър, избран за цар на българите през 1331 г.  

За средновековната крепост Хисаря знаем от останките и провежданите 
археологически разкопки. През средновековието Ловеч е крепостен град с 
гарнизон и седалище на Митрополит. Разкрити са останките на седем църкви, 
представители на три различни архитектурни типа. Най-ранна и с най-големи 
размери е митрополитската църква ―Св.Георги‖, издигната в най-високата част на 
хълма. Разкритите основи на митрополитската църква показват, че тя е била 
сериозна като размери, по-голяма от търновските църкви. Археологът Йорданка 
Чангова посочва, че периодът от XII-XIV в. е период на разцвет на града и 
средновековната му култура, когато старобългарската крепост прераства в 
цитадела, където има активен живот. [ 3 ]  Ловеч е център на епархия, в която се 
развива значителна книжовна дейност. В околностите на града край Сливек е 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80
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построен и функционира като книжовно средище манастирът „Рождество 
Богородично―, наричан още „Ястреб‖. 

Крепостта Хисаря е била сериозна твърдина, сраснала органично с 
природната даденост – скалистия хълм във форма на бадем, както го описва 
Евлия Челеби през ХVІІ в. Градът се е отъждествявал с крепостта, но извън нея в 
подножието й също е имало град и неговото население се е приютявало в 
крепостта при нападения от чужди нашественици. За града в подножието на 
крепостта през средновековието не знаем почти нищо, но той е съществувал в 
някаква макар и неорганизирана форма, контрастираща на подредения град в 
крепостта.  

В началото на турското владичество градът изпада в криза. Крепостта е 
изоставена и постепенно разрушавана, а градът слиза долу край реката. 
Територията на крепостта е използвана за некропол. С камъните от крепостните 
стени и сгради са строили града в подножието й. Минават доста години и векове. 
При новите обществено-икономически условия градът, благодарение на своето 
географско местоположение, постепенно се съвзема от кризата и се превръща в 
значим търговски и занаятчийски център, който процъфтява и добива името 
―Алтън Ловеч‖. През ХVІІ век в 1662 година турският пътешественик Евлия Челеби 
с възхита описва Ловеч:  

―Този град е цветущ. Разположен е на двете страни на река Осъм и се 
свърза с три моста. Има всичко 3 000 големи и солидни къщи. Повечето от тях 
са покрити с влашки дъски, а на някои стените са много украсени. От 
прозорците и процепта на къщите, разположени край река Осъм, стопаните 
могат да ловят риба. Има също каменни сараи (дворци) и 7 малки и големи 
ханища. Чаршийският хан е разкошен и прилича на безистен. В града има 2 
бани, 3 медресета, 5 текета, 6 детски училища (българските деца са много 
благородни и умни), 6 чешми с животворна вода, 215 дюкяна...‖ [ 18 ].   

От това описание разбираме, че градът вече има свое устройство и 
структура, в която сред трите хиляди къщи се открояват общностни елементи – 
чаршийски хан, две бани, пет текета (мюсюлмански религиозни центрове), три 
медресета (мюсюлмански училища), шест български детски училища, чешми и три 
моста на река Осъм. Градът е нараснал – според Евлия Челеби вече има над 10 
хиляди обитатели и четири християнски махали. В града е имало и четири църкви. 
Всички тези обществени обекти показват наличието на активен обществен живот 
и на сериозни градски функции. Градът е заемал вече значителна територия не 
само под крепостта, но и на левия бряг на реката, и двете градски части са 
свързани с три моста (а през първата половина на ХХ век в града има само два 
моста – Покритият и Железният). Архитект Б.Иванчев, който се занимава 
ревностно с историята и архитектурата на Ловеч и специално на квартал Вароша, 
пише, че равната част на града е била населена от турци, а скалистите тераси 
около крепостта – от българи. Градът е имал турско население, което е било по-
многолюдно от българското, в съотношение 2:1. А причината турците да се 
заселят в Ловеч била плодородната земя в района и наличието на значително 
селско население, което търси и консумира занаятчийските произведения на 
града. [ 2 ]   

 В края на ХVІІI и  началото на ХІХ век Ловеч е търпял поражения и 
опустошения по времето на кърджалийските набези и по време на руско-турските 
войни. Градът е превземан от руските войски за кратко през 1810 г. и през 1811 г. 
Бойните действия са дали повод руски военни топографи да картографират града 
и околностите му. Топографите Малиновский и Шуберт са създали военна 
топографска карта, надписана „План на превземането на Ловеч на 31 януари 1811 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BA%D1%8F%D0%BD
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г.―. На картата подробно са заснети околните хълмове, което е от особено важно 
значение за водене на военните действия. Очертани са крепостните укрепления. 
Представена е най-общо структурата на града с двете му части, разположени  на 
източния и на западния бряг на река Осъм. Новата част на западния бряг е 
чувствително по-голяма по площ и в нея живее предимно турско население, по-
многолюдно от българското, което е съсредоточено предимно в старата част на 
града. Показана е схематично уличната структура, в която се открояват трасетата 
на две основни улици с направление север-юг – бъдещите улици „Търговска― и 
„Булевардна―. На картата е показан един единствен мост, свързващ двете части 
на града и разположен на традиционното място, където се изграждат поредицата 
покрити мостове на Ловеч. Другият мост в района на табахните, нанесен на 
предварителната схема за  рекогносцировка от Малиновский, липсва на картата, 
защото е разрушен при бойните действия. [ 31 ]. 
 

 
 

Карта на руските военни топографи Малиновски и Шуберт,                                       
надписана „План на превземането на Ловеч на 31 януари 1811 г.“ 
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 По време на руско-турската война от 1828-1829 г. Ловеч е превзет през 
септември 1829 г. отново за кратко от руските войски, защото още през октомври 
същата година те се оттеглят. Градът отново понася щети от военните действия, 
много българи са избити от завърналите се турци, а известен брой ловчалии са 
успели да се изселят в Русия. От тази война не са запазени военни топографски 
карти, за да коментираме чрез тях градската структура, но сериозни промени за 
сравнително краткия период между двете войни не могат да се очакват.  

През 1870 г. унгарският учен пътешественик Феликс Каниц посещава Ловеч, 
проучва го и ни дава ценни и подробни сведения за града. Каниц, подобно на 
Евлия Челеби, но два века по-късно, също като него е впечатлен силно от града и 
оценява, че, „Ловеч принадлежи към най-цветущите градове в Дунавския 
вилает―. Каниц посочва, че преди него през 1838 г. френският пътешественик 
Ами Буе описва, макар накратко Ловеч: „Иначе само Ами Буе описва още Ловеча 
в два реда: „градец от 12 до 15 хиляди жители включително 300 християнски 
семейства, 8 до 9 джамии с минарета (викала)― Тези няколко думи 
представляваха всичко, което можеше да се намери в книгите за някога 
знаменития и сега още важния Ловеч.‖ [ 4 ].   

Феликс Каниц задълбочено проучва града и дава данни, получени от 
каймакамина на Ловеч, които говорят красноречиво за поминъка на населението. 
В града се практикуват различни занаяти като обущарство, терзийство, кожарство 
и кожухарство, грънчарство, копринарство и др. Много успешно се развива и 
търговията. Ловешките кожари са изнасяли кожи в Австрия и Франция. Според 
описанието на Феликс Каниц Ловеч е град с 12 000 жители и повече от 3000 
сгради. Градът имал 4 християнски и 6 мюсюлмански махали, 1200 турски къщи и 
600 християнски. 36 дюкяни, 603 маази (обущари, сарачи, терзии и др.), 14 хана, 
33 кафенета, 2 бани, часовникова кула, 20 джамии, от които 15 с минарета, едно 
мюсюлманско училище, 10 първоначални турски училища, 3 черкви, един 
владишки конак, едно християнско класно училище, 2 първоначални мъжки и 
девически училища, конак, телеграфна станция.  

В двете описания на града, на Евлия Челеби през ХVІІ век и на Феликс 
Каниц през ХІХ век, няма големи различия, въпреки че ги разделят два века! Това 
показва колко развит е бил Алтън Ловеч още в ХVІІ век. В последвалите две 
столетия неговата структура само се е доразвивала и усъвършенствала, без 
градът да нараства чувствително. Това е било време на натрупване и създаване 
на качество в градската среда.  

Феликс Каниц е направил скица – план на града и посочва: „Моят план на 
града, снет от прекрасната височина на Хисар баир, ще упъти читателя по-
добре от всякое по-нататъшно описание върху интересното разположение на 
града, върху укрепленията и върху четиритех християнски и шестте някогаш 
мюсюлмански махли―. Тази схема на града ни показва градската структура, 
съставена от няколко обособени махали и вписана в забележителната по своята 
живописност природна даденост. Махалите са обособени по етнически белег – 
турски и български. Прави впечатление, че трите български махали Долни край, 
Горни край и Дръстени, са разположени на десния бряг на реката върху 
стръмните терени под крепостта и само четвъртата, Хармането е на левия бряг, 
където са и турските махали, разположени върху по-равния терен. Дикисан, 
определен като турска махала, прави изключение, защото е разположен на 
стръмния терен в подножието на Акбаир.   

Тези махали са представлявали и обособени общности на граждани. 
Обособяването на Горнокрайска и Долнокрайска махали във Вароша се 
характеризира и с наличието в тези български махали на двете училища – 
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Горнокрайското и Долнокрайското, както и на двете църкви – ―Св. Неделя‖ и ―Св. 
Богородица‖. 

 

 
 

План на Ловеч от Феликс Каниц, 1871 г. с посочени 10-те махали на града 
 

В махала Хармането също има училище – Харманското, и църква ―Св. 
Троица‖. Ето как църквата и училището са съжителствали и са сплотявали 
общността от граждани във всяка от махалите. Учителят Михаил Хаджинеделчев 
пише по този повод: „Училището и църквата бяха неразделни. Църквата е 
подпомагала училището, тя единствена го е крепила. ―  Той посочва, че през 
1846-47 г. във Вароша били издигнати две големи и удобни училища, 
горнокрайско и долнокрайско, двуетажни с чердак.  В махала Хармането 
училището в началото било в църквата „Св.Троица―. През 1870 г. отворили 
девическо основно училище в Съйчевата къща в Хармането. [ 12 ]. 
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Горнокрайското училище във Вароша, рисувано от Петър Янков 

 
Учителят Петър Янков, който е живял във Вароша, в Янковата къща, е 

нарисувал Горнокрайското училище по спомени. Долнокрайското било същото – 
на два етажа с обширен чардак пред учителската и двете ученически стаи на 
втория етаж. В тези училища са се учили децата от Вароша. А учители им били 
известни и начетени хора – даскал Петко Рачов Славейков, даскал Никола 
Ковачев, даскал Манол Лазаров и други. За съжаление и двете училищни сгради, 
както и много исторически къщи в Ловеч са съборени след Освобождението. 
Двете църкви обаче, горнокрайската ―Св.Неделя‖ и долнокрайската 
―Св.Богородица‖, са запазени, възстановени през 1843 г. и преустроявани 
впоследствие чак до наши дни. Такава е съдбата и на църквата ―Св.Троица‖ в 
Хармането, която е пострадала през Освободителната война, та през 1889 г. 
майстор Атанас Денев и неговият брат Къньо от Трявна са я реконструирали и 
построили камбанарията и купола й.  

Махаленската структура на града притежава здрава устойчивост в течение 
на векове. След Освобождението до началото на ХХ век градската структура не е 
претърпяла съществени промени. През 1902 г. д-р Параскев Стоянов, който 
превежда и издава част от ―Дунавска България‖ на Феликс Каниц  в книжката 
―Градът Ловеч от основаванието му до освобождението му‖ в предговора 
уточнява под линия, че планът на Каниц е почти същият като днешния Ловеч (в 
началото на ХХ век). 

Една рисунка на Никола Радославов от 1874 година, поместена в сборника 
Ловеч и Ловчанско, кн. V от 1934 г., ни показва как е изглеждал Ловеч от двете 
страни на реката. Тази рисунка сполучливо допълва плана на Феликс Каниц от 
1871 г. и ни показва градската структура и градската панорама. Виждат се многото 
минарета на джамиите, кулата с часовника на главната улица на левия бряг, 
банята ―Дели хамам‖ и Табашкият площад на десния бряг, Покритият мост и 
пълноводната река. Реката е изпълнявала важна роля в живота на града. По 
течението й имало няколко воденици с бентове. Заради тях реката е била по-
пълноводна, та от единия на другия й бряг преминавали с каици. Лятно време 



 9 

ловчалии ловели риба и се къпели в реката, а зимно време се пързаляли по леда. 
Тези хубави ловешки навици продължават до към средата на ХХ век, когато 
реката е силно замърсена от индустриалните предприятия на Троян и на Ловеч. 

 

 
 

Изглед на гр. Ловеч според рисунката на Никола Радославов от 1874 г. 

 
Англичанинът Джеймс Бейкър, който пътува и проучва българските земи 

през 80-те години на 19 век, в своята книга ―Европейска Турция‖, която излиза 
през 1877 година в Англия, пише с възхита за Ловеч: ―Ловча е едно от най-
живопесните и необикновени места, които някога съм виждал, без да 
омаловажавам Търнова, на който малко прилича. Градът се е разпрострял в 
дълбок и виещ се пролом в базалтовите скали, които се издигат около него, 
подобно на високи, стръмни стени, докато дърветата и минаретата, 
стърчащи тук-таме между къщите, подсилват общия ефект. Бързата Осма, 
широка около сто ярда , пресича града под сводовете на новия каменен мост, 
който би направил чест на всяка страна. Целият град имаше оживен и весел 
вид.‖  [ 25 ]. 

От времето на Освободителната война е запазена военна топографска 
карта с надпис „Ловеч и околностите―, изготвена от топографа Карлович. Тази 
карта показва разположението на руските отряди при повторното превземане на 
Ловеч на 22 август 1877 г. Отличава се с прецизно представяне на топографията с 
хоризонтали. Показани са местностите, заети от лозя, горите, пасищата, както и 
околните села, които гравитират към града, а също и входящите в града пътища 
от север, юг, изток и запад. Градската структура на източния бряг на реката във 
Вароша е показана доста схематично. Но пък на западния бряг в новата част на 
града е доста подробна с изчертани улиците и кварталите. Показани са и 
табахните. От картата се вижда, че три моста прехвърлят реката – традиционният 
Покрит мост, друг мост към табахните и между тях - трети мост на мястото на 
тогавашния и на днешния център на града. [ 31 ]. 
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Карта на руския военен топограф Владислав Карлович,                                             
надписана „План на град Ловеч с околностите 1877 г.“ 

От статията на инж. Трифон Трифонов, ―Бит и благоустройство на град 
Ловеч преди Освобождението ни‖, поместена в сборника ―Ловеч и Ловчанско‖, 
кн.V от 1933 г. [ 9 ], научаваме още за градоустройството през периода на 
турското владичество. Тази статия е може би първата градоустройствена 
характеристика и оценка на миналия период, направена от съвременна позиция. 
Авторът пише, че ―в турско време Ловеч се е развивал и застроявал съвсем 
произволно‖. Тази преценка от 30-те години на ХХ век, от позицията на модерното 
европейско градоустройство, което прониква в България, е дадена с оглед на 
факта, че градът през турско не е имал план. Трифонов посочва, че ―парцелите 
са били малки с неправилна форма, дворовете оградени с високи дувари с 
порти и комшулуци към съседните дворове. Криви, тесни и задънени улици с 
разни разклонения, постлани с калдаръм с водооттоци по средата‖. Такава е 
била жилищната среда. Тя наистина не е отговаряла на съвременните 
разбирания на автора за градоустройство и регулация на улици и дворове. И 
хигиенните условия не са били на завидно ниво поради изложението на хълма на 
север – северозапад и поради тесните и задънени улички. Но тази „произволност― 
на застрояването и оформянето на улиците по стръмния терен е източникът на 
запазената и до днес  живописност и прелестна романтика на Вароша, въпреки 
несъответствието с правилата и постулатите на съвременното градоустройство.  

Паралелно с оценката на жилищната среда Тр.Трифонов отделя внимание 
на  факта, че в града се устройват множество обществени места и сгради. Той 
посочва, че в Ловеч е имало две бани (хамами) - запазената ―Дели хамам‖ във 
Вароша и друга, отдавна съборена, която е била срещу затвора под кафене 
„Преслав―, т.е. на мястото на днешния централен площад и дом ―Преслав‖. Имало 
е повече от 15 хана (хотели), някои от които са били еснафски ханове, в които 
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еснафи са изработвали стоките си. Имало е много фурни, кафенета и един дюкян 
– нещо като аптека или дрогерия (наричан спицария). Едно от обществените 
места е било на поляната край реката в Дръстени, където е ставало хорото по 
Великден и имало и детски люлки. Трифонов посочва, че по кръстовищата, по 
главната улица и на моста (Покрития мост) е имало фенери. На главната улица 
пред къщата на Петър Златев е имало и градска кула с часовник. (По-късно, след 
Освобождението на това място на главната улица е построена красивата къща на 
Златеви с куличката, наричана ―бароковата къща‖). Това описание определя 
характерния за времето на Възраждането облик на българските градове с 
наличието на чаршийската улица и часовниковата кула, въпреки, че в града е 
имало 15 джамии, които със своите минарета са му придавали ориенталски облик. 
Но според Тр.Трифонов „Джамиите с минаретата са красели нашия Ловеч, 
който и по своето местоположение е имал хубав изглед―. 

 

 
 

Ловеч преди Освобождението, рисунка от неизвестен автор 

 

За градското устройство преди Освобождението пишат и други автори на 
статии в сборника ―Ловеч и Ловчанско‖. Георги В Попов, учител в Ловеч през 70-те 
години на ХІХ век, пише в статията ―Какво помня от Ловеч от преди 62 години‖ в 
сб. ―Ловеч и Ловчанско‖, кн. ІV от 1932 г. : ―Улиците в Ловеч бяха тесни и криви. И 
жените лятно време излизат и от двете страни на улицата и насядат , някои 
влачат вълна на дараци, в които си завират краката, и когато преминавахме 
през такива улици, ние трябваше да прекрачваме изпънатите им крака. 
Понякога, когато имаше сватби, хорото ставаше по улиците, и ако свирците 
са при долнокрайското училище, хорото започва от там, извива из улицата и 
стига на далеко 400 – 500 метра и повече. Играчите рипат и без хубаво да 
чуят музиката.‖ 

Инженер Павел Петров [ 11 ] пише за водоснабдяването на града, което 
―ставало от извори с пръстени тръби ―кюнци‖ по гравитация с четири 
водопровода‖. Един от водопроводите слизал по улица ―Болнична‖ и стигал до 
мястото на Златевата къща, под кулата на стария градски часовник, където имало 
чешма, наречена ―Сахат чешма‖. Друг водопровод слизал по улица ―Софийска‖, 
трети по улица ―Княз Имеретински‖. Откъм Липака през Стратеш водопровод 
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стигал и до Вароша. А Башбунарският водопровод минавал по главната улица, но 
голямо количество от башбунарската вода се ползвала на място от извора. 

 
Обобщено може да се посочи, че Ловеч през периода на Възраждането 

през ХІХ век притежава всички характерни за възрожденския град елементи на 
градската структура – махалите, обособени по етнически признак – български и 
турски; тесните и криви улици, трасирани естествено според теренните 
дадености, много от тях завършващи като тупици; малките по площ имоти, 
оградени с високи каменни зидове и застроени с едно и двуетажни къщи с 
чардаци и големи стрехи; оформената чаршийска улица със занаятчийски 
работилници и дюкяни, която в Ловеч продължава и през уникалния архитектурно 
градоустройствен елемент - Покрития мост-улица; обслужващите обекти като 
кафенета, бръснарници, ханове, конаци и др.; градската кула с часовник сред 
чаршийската улица; малките площадни пространства, оформени при улични 
уширения; обществените обекти (училища, църкви, джамии), които формират и 
крепят махленските общности; умелото вписване в природната среда и 
впечатляващия градски художествен образ, постигнат в резултат на интуитивното 
естетическо чувство и усещане на народния строителен гений. Впечатляващ е 
фактът, че тази структура и този образ са постигнати без изготвен някакъв план, 
без регистрирана начална идея на отделен автор, а интуитивно и колективно. 
―Архитектурно градоустройствената идея, вложена в оформлението на 
възрожденския град, е колективно и анонимно дело‖, посочва арх. Иван Аврамов  
―В нейното осъществяване участват отделните стопани, еснафските 
сдружения, духовните общности, училищните настоятелства, цялото 
население. Майсторът строител се съобразява с желанието и 
възможностите на възложителя... по неписани споразумения и без какъвто и 
да е контрол от общинската власт той умело съчетава обществените 
изисквания и личните интереси на стопаните.‖ [ 19 ] Ловеч не прави 
изключение от това правило. Както в народната песен с времето са загубени 
авторите и тя е станала народно творческо дело, така и в постигнатия строително 
художествен образ на града не могат да се посочат „виновниците―, авторите, 
защото всички са участвали в реализирането на това забележително творение – 
―Възрожденския Ловеч‖. 

 
 

Покритият мост на майстор Кольо Фичето 
 

Забележителен и уникален обект на Ловеч от времето на Възраждането е 
Покритият мост, построен от майстор Кольо Фичето през 1974 – 1976 г. Но важно 
е да се посочи и подчертае, че покрити мостове в Ловеч е имало и преди моста на 
Фичето. За това има исторически свидетелства. През 1836—1838 г. френският 
пътешественик Ами Буе пише за Ловеч, че „покрит и украсен с дюкянчета камен 
мост свързва двата бряга на река Осьм". Значи още по онова време в Ловеч е 
съществувал покрит мост, дело на незнаен народен майстор. Този мост е 
отвлечен от буйните води на реката, вероятно през 1848 г. В музея в Ловеч се 
пази една стара книга „История на Александра Велики", на корицата на която с 
църковнославянски букви е написано, че през 1848 г. „придошъл Осъма и 
отнесъл моста заедно с дюкянчетата и стоката". Не може да се каже кога 
точно след това наводнение мостьт е бил възстановен. Но вторият известен 
вариант на Покрития мост, е описан от Феликс Каниц. През 1871 г. този мост е  
бил в твърде жалко състояние и Каниц пише, че неговият ―дървен калдъръм и 
дупки" без малко щели да станат съдбоносни за коня му, а единствената добра 
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страна на моста била прохладната сянка, която „неговият надвиснал и клатещ 
се дъсчен покрив" давал на минувачите и продавачите против жегата. Съдбата на 
втория покрит мост, дело също на неизвестен майстор, е била подобна на първия. 
Повреждан многократно от наводнения, накрая и той е бил отнесен от буйните 
води на реката през 1871 г. В сборника „Ловеч и Ловчанско" в статията на Гено 
Иванов „Наводнения в Ловеч и причинени пакости — XIX век" са цитирани и 
други бележки, написани върху кориците на стари книги:  ―1848  година юния 25: 
занесе водата моста", „1871 година юлия 25 па(к) занесе  водата моста".  

 

 
 

Покритият мост на майстор Кольо Фичето, снимка от 20-те години 

 

При изграждането на моста на майстор Кольо Фичето е участвало 
активното цялото население от града и околните села със събиране на средства и 
материали. Майсторът е дал сметка на каймакамина в Ловеч колко ще струва 
построяването на новия мост, ако е с дървени устои, и колко, ако е с каменни 
устои. Бил възприет вариантът с каменни устои. Те са изградени от пясъчник с 
интересна естетизирана форма, изведена от тяхната функция да носят стабилно 
горната част на моста и да устояват на буйните води при наводнения. Затова в 
горната им част има отвори, оформени много сполучливо от големия майстор. 
Дървената конструкция от дъговидни дъбови греди прехвърля елегантно 
разстоянията между каменните устои и носи горната част на моста с дюкяните и 
покрива, която е изработена от буков материал. Два кьошка, надвисват от двете 
страни над средния устой на моста и разнообразяват издължените странични 
фасади. По дървения покрив, покрит с ламарина, са разположени в ритмичен ред 
капандури, които осигуряват осветление в интериора. Покритият мост на река 
Осъм в Ловеч, построен от майстор Кольо Фичето, е бил изключително 
оригинална и изящна творба, надхвърлила обикновените характеристики на 
градоустройствено и архитектурно постижение и превърнала се в символ и 
гордост на града.  
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Покритият мост на Кольо Фичето в Ловеч, медна гравюра на Петър Морозов 

 
Важно е да се подчертае, че Покритият мост в Ловеч не е заимстване и 

копиране на чужди образци.  Достигането до този архитектурно-градоустройствен 
образ, до тази „покрита търговска улица" е наложено от конкретните условия на 
развитие на градската структура на Ловеч в момент, когато търговската му улица, 
без да прекъсва, преминава над реката и продължава на отсрещния бряг. 
Вероятно и в други ситуации по широкия свят се е стигало до подобни решения, 
но не по такъв начин. Сходството с Понте Векио във Флоренция, за което често се 
говори, е само външно, привидно.  А различието е съществено и се заключава в 
самия начин на пространствено изграждане. Понте Векио всъщност не е покрит 
мост, а мост-улица  със сгради на два и три етажа, изградени от двете му страни.  
А мостът в  Ловеч е покрито архитектурно пространство с интериорен характер. 
Става ясно, че това са  различни пространствени концепции.  Затова е погрешно   
да се твърди, че мостът в Ловеч е пренесено от чужбина копие. Ако беше такова, 
то щеше да остане чуждо както много други архитектурни копия и нямаше да бъде 
така органично сраснало със средата, така последователно изведено от 
функционалната  необходимост   до естетическата стойност, така неделимо  от  
архитектурно-художествения образ на града. [ 26 ]. 

За съжаление през 1925 г. след 50 годишно съществуване мостът на Кольо 
Фичето е изгорял и градът се разделя с тази своя гордост. Но след него през 1932 
г. ще бъде изграден нов покрит мост, вече от стоманобетон, и той със своите 
безспорни качества. Така строителството на покрити мостове в Ловеч се 
превръща в една развиваща се ловешка традиция.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.gallery-victoria.com/image.asp%3Fimage%3D3249&imgrefurl=http://www.gallery-victoria.com/viewlot.asp?LotId=5857&h=855&w=1300&tbnid=-r_YieUmBbPDoM:&zoom=1&docid=7PTHKxVKFUAq1M&ei=kxpBVZjbJIHDUpGIgNAD&tbm=isch&ved=0CGQQMygjMCM
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Градоустройството на Ловеч след Освобождението 

 
След Освобождението на България настъпват важни промени в развитието 

на града и в градската структура. Освобождението е акт, който създава граница, 
вододел между две обществено-политически и икономически системи в страната. 
То е граница и в развитието на населените места като социална общност и като 
физическа структура и образ. Смяната на системата е винаги резултат от 
революционни промени, които започват с разрушаване на старото и съграждане 
на новото. Така става и с физическата градска среда, въпреки че тя, в сравнение 
със социалната среда, е по-консервативна и по-малко податлива на промени. Но 
промените настъпват и при нея, макар с известно закъснение. Освободителната 
война е причинила физически поражения на някои от градовете в България, най-
тежки са те при Стара Загора, която е изгорена. Войната е нанесла сериозни рани 
и на град Ловеч и на неговото население. 

След първоначалното завземане на града от преден руски отряд през юли 
1877 г., многобройна турска войска го превзела обратно и башибозуците 
подложили на жестоко клане бягащите по севлиевското шосе през Стратеш 
ловешки граждани. Загинали повече от две хиляди души. Горели дюкяни, 
разграбвали стока, събаряли къщи. Руските войски атакували повторно през 
август и окончателно освободили града. Тогава се изселило почти цялото турско 
население. Градът останал с 4 – 5 хил. жители, разрушен и разграбен. Феликс 
Каниц [ 4 ] пише по този повод: ―Разрушени бяха изцяло турските махали 
Рахман, Чауш и Цигане. Махалите Дикисан и Кятип пострадаха отчасти, а 
конакът, 5 джамии, северната част на пазарната улица и вторият мост 
лежаха в развалини. Днес в града има най-много 10 минарета. Медресетата и 
Мектебите са напуснати. Функционират само 12 кафенета, опустяха вече и 
турските воденици и кожарски работилници. Три дни преди завладяването на 
града неговото мюсюлманско население - турци и цигани, започна да опразва 
къщите си и да плячкосва магазините на българите. Тежко натоварени с 
голяма плячка, те потеглиха в безкрайни кервани от Ловеч за София.‖ 
...‖Битката през 1877 г. нанесе силни повреди на църквата Св. Троица в 
Хармането‖.  

 За съсипването на Дикисанската махала през войната пише и поп Кръстьо 
Никифоров в критичната статия „Хубавият Дикисан―, която през 1879 година е 
записал в своя Требник. Той съжалява, че това някога най-лично място на града е 
загубило своята красота: ―Дикисан! Ти беше най-личното място в този за 
окайване град. Войната обаче преобрази всичко. Дикисан вече по никакъв начин 
не е Дикисан, какъвто беше. Той е днес едно грозно място, прозъбено 
навсякъде от останките на развалените му къщи и градът ни е заприличал на 
обезобразена хубавица...‖  Разочарованието на свещеника от действителността 
след Освобождението и от неговите съидейници, които са се превърнали в негови 
врагове, го кара да излее съжалението си и за съсипания Дикисан.  

Силно засегнатият от войната град Ловеч по своему понасял и радостта от 
Освобождението, и несгодите от нанесените рани. Той преживявал една от 
поредните си тежки кризи. В икономиката настъпил сериозен спад не само поради 
силно намалялото население. Под конкуренцията на навлизащите 
западноевропейски стоки започнали да западат един по един традиционните 
занаяти. Променял се вече и животът в града. Започнал да се променя и неговият 
физически облик. Ловчалиите започнали да разчистват съборените през войната 
сгради, да възстановяват и да градят. 

 



 16 

 
 

Изглед към Американския колеж и Дикисан, снимка от 20-те години 
 

В началото в изблик на ненавист към вековния поробител и неговата вяра, 
започнали една по една да събарят многобройните джамии в Ловеч. Един 
микренец, Ичо Стоянов, майсторски подкопавал минаретата и с въжета ги 
дърпали докато паднат на земята. Във Вароша е запазена една джамия край 
Осъма, близо до турската баня, но без минаре. Другата запазена джамия на 
главната улица в новия град просъществува до началото на 60-те години на ХХ 
век, но и тя останала без минаре. Една друга джамия точно до Покрития мост 
след Освобождението е била приспособена и използвана за читалище чак до 
1905 г., когато са построили новото читалище ―Наука‖. За това първо читалище на 
Ловеч, устроено в джамия, пише учителят от онова време Иван К. Урумов, в 
статията си ― Първото театрално представление в Ловеч‖, в сборника ―Ловеч и 
Ловчанско‖, кн. ІV от 1932 г. [ 13 ]. За началните години след Освобождението 
Иван Урумов ( 13 ) си спомня още: ―В това време руските окупационни войски 
строяха казарми и по липса на строителен материал събаряха празните 
турски къщи за постройката на казармите.‖ Строежът на казармата в края на 
града започнал през 1879 г. по време на руското временно управление в 
България. Строителството било възложено на майстор Серафим Венов, преселил 
се в Ловеч от Дебърско, Македония. По този повод в статията ―Ловеч в първите 
години  след Освобождението‖, поместена в сборника „Ловеч и Ловчанско―,кн. ІІІ 
от 1931 г., учителят Михаил Хаджинеделчев пише [ 15 ]: ―Построяването на 
казармата било събитие, отбелязано и в песните на гъдуларя Тодор. Така се 
припяват в тази песен всички които са напуснали стария град и се преселили в 
Хармането (по-близо до казармата): 

 
Тръгнали ми са, тръгнали 
Коста и Пенка двамата. 
Рушка Марушка, здравствуй братушка, 
Долу на новите казарми. . . 
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Градът е започнал бързо да се възстановява от нанесените рани през 
Освободителната война. Хората не само събаряли, но и градили. Още през 
временното руско управление започнали действия по благоустрояването на 
града. По този повод Стефан Луканов пише: ―През есента на 1878 год. градската 
община решава три много важни въпроса, свързани с благоустрояването на 
града и хигиената. Преди всичко бива изграден дувар и калдъръм край река 
Осъм, като по този начин крайбрежните сгради се запазват от наводнение. 
Решава се въпросът за осветлението на града ... Започва и изграждането на 
градска градина в северната част на града на новоосвободената площ от 
сринати турски къщи ... Важно решение на Ловешката градска община от 
санитарно-медицинско гледище е преместването на различните дюкяни, 
табахни, сапунджийници, кожарски работилници, касапници и пр. извън града на 
нарочно определено място. Така се поставило началото на нов индустриално-
занаятчийски квартал извън града‖ [ 28 ]. 

За благоустройствените дейности в освободения град разказва Феликс 
Каниц: ―Много от разрушените сгради са възстановени отново, като една от 
тях е определена за администрацията. Други постройки се изграждат в хубав 
западен стил. Устроени са и обществени градини, в една от които в махалата 
Стратеш има ресторант, в който вечерно време често става много весело. 
Улиците получиха нови имена, които говорят за последните събития. Има 
улица, наречена „Царска―, „Скобелевска― и др. Извършено е вече нещо и за 
почистването, павирането и осветлението на улиците и площадите. 
Турският хан на Халил ага е превърнат в хотел, който отговаря по-добре на 
изискванията на европееца.” [ 4 ]. А учителят Михаил Хаджинеделчев в своята 
статия [ 15 ] осведомява, че ―окръжният началник Францевич предложил на 
градския съвет, градът да се осветява‖, тъй като не бил осветяван. Съветът 
взел и други решения – за пожарното дело и за възстановяване на разрушения 
Стратешки път. Михаил Хаджинеделчев пише: ―С писмо № 376 от 1. III. 1879 г. се 
съобщава, че при поправянето на оградите градският съвет трябва всякога 
да има предвид разширяването и изправянето на улиците и съгласно с това да 
дава дозволение и разпореждане за поправките.‖ В това съобщение се долавя 
отношение към градоустройството и желанието за налагане на правила при 
урегулирането на улиците в града.  

Въвеждането на общи правила в княжеството не закъснява. През 1881 г. 
при временното руско управление в страната се изработва първият нормативен 
документ за планиране, наречен ―Правила за строеж на частни здания в 
градовете‖. Първата част на този документ е назован ―За регулиране на градските 
улици‖ и в нея са посочени изисквания за ширините на улиците и тротоарите и 
изискването улиците ―да бъдат по възможност прави и взаимноперпендикулярни‖. 
[ 19 ]. Правилата определяли и размери на дворищата за строеж на къщи за 
живеене и на продавници (магазини).    

В този начален период градовете в България започват да се приспособяват 
към новите социално-икономически условия, което налага начални действия по 
планиране на градското развитие. Почти всички управи на градовете осъзнават 
необходимостта от градско планиране. Започва формирането на първите градски 
технически служби, които да изготвят кадастрални снимки. Работата възлагали на 
частни технически лица. Архитект Иван Аврамов [ 19 ] пише, че в тези първи 
технически служби се наблюдават чести смени на техници, в резултат от смените 
на самите градски управи. Така се е случило и в Ловеч, след 1883 г. ―в 
разстояние на десет години три пъти се започвала съвсем отначало 
работата по изготвяне на кадастрална снимка на града‖. Първите кадастрални 
снимки, изработвани по ортогонален метод, представяли само съществуващата 
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улична мрежа и не са били качествени и точни. В Ловеч стръмните квартали 
Вароша и Дикисан са били оставени незаснети, като бели петна. [ 19 ]. 
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План-схема на Ловеч преди 1887 г. , източник ―Ловеч и Ловчанско‖, кн. V, 1933 г. 
Легенда: 1. Казармата 2. Болницата 3. Борисовото училище, 4. Окръжната/Съдебната палата  

5. Старият град Вароша 6. Табахните 
 

В сборника Ловеч и Ловчанско, кн. V от 1933 г. е поместена схема, наречена 
―План на Ловеч преди 1887 г. старо положение‖ Това е, ако не първата, то една от 
първите кадастрални снимки на град Ловеч. На нея се вижда състоянието на 
градската структура в началните години след Освобождението. Чувствително 
нараснала е площта на града на левия бряг на реката. Там, на равното, е мястото 



 19 

за бъдещето развитие на Ловеч в следосвобожденския период. Там и улиците са 
добили вече по-правилни линии за разлика от кривите неправилни очертания на 
варошлийските сукаци. На снимката, която обхваща и обширни неусвоени от 
града територии в западна посока, се вижда формиращата се в новия град 
квартална структура, вече с по-правилни форми на кварталите. Показани са 
заварените и ново изградените обществени сгради – църквите, училищата, 
окръжната палата (използвана след това като съдебна палата). В структурата на 
нарастващия град се открояват отчетливо значителните по площ квартали на 
казармата в северния край на града и на болницата в южния край под Дикисан. На 
схемата се вижда, че само Покритият мост свързва по това време двете части на 
града. В северна посока на десния бряг на реката се виждат кварталите на 
табахните, които ще оформят в бъдеще кожарската производствена зона на 
града. Но те са достъпни само откъм Вароша по пътя под Стратеш, защото 
Железният мост още не е бил построен. Градът очаква своя първи регулационен 
план, за да изгражда своите квартали по правилата на новото модерно 
градоустройство в началото на ХХ век. 

През 1891 г. в Министерството на обществените сгради, пътищата и 
благоустройството е създадена службата ―Регулиране и строеж на населените 
места‖ към отдел ―Пътища и мостове‖ при Дирекцията за обществените сгради. 
―Това е първата специализирана градоустройствена служба, която поема 
ръководството на плановото изграждане на селищата‖. [ 19 ]. За неин 
ръководител е назначен ловчалията архитект Георги Ненов, който, подпомогнат с 
държавна стипендия, е завършил през 1889 г. Ecole d`ingeneurs civils (Училището 
за градски инженери) в гр. Ганд в Белгия и е работил успешно три години в 
ловешката община като градски инженер – архитект. Начело на новосъздадената 
държавна служба арх. Георги Ненов развива в продължение на много години 
колосална дейност за организиране на плановото градоустройство в България. С 
неговото активно участие е създаден и одобрен през 1897 г. първият закон за 
градоустройствената дейност, наречен ―Закон за благоустройството на 
населените места в Княжество България‖.  

В ръководената от арх. Г.Ненов служба в министерството, преименувана в 
служба ―Благоустройство‖, са разработени повечето от регулационните планове 
на българските градове. Над 50 от утвърдените регулационни планове на градове 
са лично дело на арх. Г.Ненов. Плановете са отговаряли на изискванията на 
Закона за благоустройството, а именно: ―оправяне на съществуващите улици и 
дворища‖ с оглед опазване на общественото здраве и осигуряване на 
безопасност от пожар;  недопускане на задънени улици и улици, по-тесни от 10 м; 
предвиждане на достатъчен брой площади, пазарища и градини; създаване по 
възможност на правилни граници на отделните частни и обществени дворища. 

В 1904 г. по инициатива и с участието на архитект Георги Ненов е изготвен 
и утвърден първият план на уличната регулация на град Ловеч, който се 
съхранява и днес в архива на общината. Вижда се, че той отговаря на 
изискванията на Закона за благоустройството на населените места. 

Уличните регулационни линии са проведени така, че да се изправят 
улиците, поради което те пресичат имоти и сгради. За новия град на левия бряг на 
реката това е изиграло положителна роля в по-сетнешното развитие на града и 
неговата структура. Но във Вароша то е нанесло сериозни щети на заварената 
структура. За щастие не навсякъде уличната регулация е приложена и така се е 
съхранил до голяма степен характерът на Вароша. В резултат от проведената 
регулация по улица ―Васил Левски‖, а също и по улица ―Марин поп Луканов‖, са 
съборени много стари сгради с архитектурно и историческо значение, в т.ч. и 
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къщите на дейци на Вътрешния централен революционен комитет и съратници на 
Васил Левски. 

Модерността е настъпвала неудържимо в градския живот и в градската 
среда. По това време отношението към стария град Вароша и неговата 
архитектура не е било особено положително. В ценностната система на 
общественото съзнание не е присъствала като приоритет оценката на 
градоустройствено-архитектурното наследство от предосвобожденската епоха. 
Напротив, от позициите на съвременното тогава разбиране за градоустройство, 
варошчанската градска среда е оценявана като нехигиенична, нерегулирана, 
затрудняваща комуникациите и съвременния живот. Сред гражданите и градските 
управници е липсвало чувството за историчност и усещането за значимост на 
старите къщи и  обществени сгради. Поради това недооценяване са съборени не 
само джамиите и техните минарета, но и други обществени обекти – двете 
училища във Вароша, ханове, конаци, съборена е и часовниковата кула на 
главната улица.  

 

 
Фрагмент от първия регулационен план на града от 1904 г. - кв. Вароша с площад ―Т.Кирков‖ 
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В Хармането постепенно са разрушавани старите турски къщи, заменяни с 
нови модерни жилищни сгради. Но някои от по-хубавите бейски къщи, закупени от 
заможни ловчалии след Освобождението, продължават да битуват дълго време в 
променящия се град. На левия бряг на реката след Покрития мост старите 
чаршийски сгради, часовниковата кула и джамиите постепенно изчезвали и били 
заменяни с нови сгради на предприемчиви ловешки фамилии с дюкяни на първия 
етаж и съвременни жилища на втория, които дават вече нов, различен облик на 
главната улица и отразяват самочувствието на укрепващата буржоазна класа. 
Сградата на Окръжната палата (впоследствие Съдебната палата) маркира 
пространството на новия градски център. Но площадът на това място върху 
останките от стария турски конак  ще бъде оформен много по-късно. По това 
време Табашкият площад срещу Покрития мост запазва и поддържа своето 
значение за градския живот като активно обществено пространство. Там е 
издигнат паметникът на воеводата Тодор Кирков и площадът е преименуван на 
негово име. Там е изградена впоследствие и сградата на околийското управление.  

Така в градската структура се формират два полюса на обществения 
център – старият полюс на площад ―Тодор Кирков‖ и новият полюс на другия бряг 
на реката при Окръжната/Съдебната палата. Тези полюси са свързани с 
интензивна търговска връзка по уличното пространство на главната улица, което 
преминава неусетно в интериорното пространство на покритата търговска улица–
мост и по този начин се формира уникалният облик на Ловеч. Тези два полюса на 
обществения център, заложени още през османския период и периода на 
Възраждането, продължават своето развитие и насищане с нови функции в 
следосвобожденската епоха, за да запазят по-късно и до днес своето значение за 
града и неговия център от двете страни на реката, свързани с Покрития мост.   

В градската структура от преди Освобождението, формирана от десетте 
махали, показани на схемата на Феликс Каниц, постепенно настъпват промени, 
свързани с количественото нарастване и качественото градско развитие. Те 
започват още в края на ХІХ век и продължават в началото на ХХ век. Периодът на 
войните през второто десетилетие на ХХ век забавя тези промени, но през 20-те и 
най-вече през 30-те години на ХХ век те са много изразително проявени. 

 

  
 

Оформящият се нов полюс на обществения център при Съдебната палата  
и останките от турския конак  
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Фрагмент от първия регулационен план на града от 1904 г.  
Легенда:  1. Площад ―Т.Кирков‖, 2. Покритият мост, 3. Главната улица, 4. Съдебната палата,  

5. мястото на стария турски конак 
 

Регулационният план от 1904 г. e изменен през 1926 г., а от 1930 г. влиза в 
сила и застроителният план на града. [ 29 ]  На плана - схема на града от 30-те 
години, показан в сборника ―Ловеч и Ловчанско‖, кн. V, от 1933 г., се вижда 
постигнатата съществена еволюция в градската структура. В новата част на 
града улиците и междууличните квартали са добили вече окончателната си 
преобладаващо правилна форма. По този начин махаленската структура от 
миналото е заменена с нова улично-квартална структура. Междууличните 
квартали се обединяват в малък брой по-едри структурни части на града. Още 
към края на ХІХ век на левия бряг на реката в нарастващия град се размиват 
границите между предишните удребнени по площ турски махали и започват да се 
открояват три уедрени махали - Хармането, Дикисан и Сърпазар. Старите махали 
Хармането и Дикисан се разширяват и нарастват по площ, третата едра махала, 
Сърпазар, се изтегля на север по протежение на главната улица ―Търговска‖. На 
десния бряг на реката в стария град Горнокрайската и Долнокрайската махали 
вече се възприемат в единство като обща махала Вароша. Това уедряване на 
съставящите го структурни части ще стигне до там, че градът да започне да се 
възприема като две най-едри структурни единици – старият град (Вароша) и 
новият град. В края на 20-те и особено през 30-те години Вароша е стар, малък и 
изоставащ квартал, а новият град на равния терен на левия бряг на реката 
нараства териториално и се развива без сериозни препятствия. Там израстват 
новите обществени сгради, там се развива и градският център по направлението 
на главната улица ―Търговска‖. 

Главната улица играе важна роля в живота на града и във формирането на 
неговата структура. Тя е гръбнакът, който върви от юг на север до края на града. 
Наситена е с търговско занаятчийски обслужващи и производствени функции, 
които са най-активни в южната й част, непосредствено след Покрития мост. На 
север след пространството на седмичния Сърпазар, което се оформя като 
уширение на главната улица, тези функции постепенно затихват. По улицата са 
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разположени дюкяни, ханове, гостилници, кафенета, сладкарници, хотели, 
търговски кантори, аптеки, фурни, работилници, бръснарници, магазини. Тези 
занаятчийски и търговски обекти продължават и в пространството на Покрития 
мост, където е съхранена и осъвременена традицията от възрожденската епоха. 
На главната улица са разположени и обществените сгради – общинският дом до 
Покрития мост, съдебната палата, пощата, здравната служба - амбулаторията 
(по-късно родилен дом), читалището, гимназията. Там са концентрирани 
обществените активности и там се осъществяват разностранни обществени 
контакти. По главната улица протича в най-голяма степен животът на града. 

 

 
 

Главната улица ―Търговска‖  

 
Другата голяма и права улица е т.н. улица ―Булевардна‖, но тя няма това 

търговско значение, а е по-скоро жилищна, като изключим, че на нея се намира 
казармата. На тази улица ще се разчита в бъдеще за провеждане на 
нарастващото автомобилно движение. Тя обаче прекъсва при сградата на 
Съдебната палата и е много трудно продължаването й в посока Троян. Това ще 
бъде сериозен проблем за последващото градоустройствено планиране. 

През 1927 г. е открита изградената ж.п. линия ―Свищов – Левски – Ловеч‖. 
Този акт ще повлияе на ―изтеглянето‖ на града в посока към ж.п. гарата, нещо, 
което се наблюдава при всички градове с ж.п. линии. Но в Ловеч това влияние на 
гарата, може би поради тупиковия й характер, не е толкова решително както при 
други градове. То се проявява донякъде с оживяване на улица ―Цачо Шишков‖, 
която води към гарата, но тя не добива значението на главна улица. Същото може 
да се посочи и за улица „Софийска― (ул. „Д-р Съйко Съев―), която довежда 
входящото движение от София и дава достъп до болницата, но не получава 
сериозна търговска роля.  

На план – схемата от 30-те години се вижда, че е започнало усвояването и 
на пространството на запад от ж.п. линията, но до превръщането му в задгаров 
квартал и структурна част на града има време. Това ще се случи по-късно, в 
периода на следвоенната урбанизация. В градската структура се забелязват и 
двете гробища – Стратешкото, на изток и Харманското, на запад. В северната 
част на града край река Осъм като обширно свободно пространство, свързано с 



 24 

пространството на Сърпазар, се чете и мястото на традиционния ловешкия 
есенен панаир. 
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План-схема на Ловеч от 30-те години, източник ―Ловеч и Ловчанско‖, кн. V, 1933 г. 
Легенда: 1. Казармата, 2. Болницата, 3. Борисовото училище, 4. Съдебната палата, 5. Старият 

град Вароша, 6. Кожарските фабрики, 7. Гаровият площад, 8. Задгаровият квартал 
 

През двайсетте години осемгодишното управление на кмета Цанко Цанков 
е време за провеждане на успешна стопанска и благоустройствена политика. 
Тогава се поставят основите за модернизирането на града. [ 30 ] Регулират се и 
се настилат улиците, изграждат се водопроводната и канализационната мрежи, 
определя се мястото за централен градски площад. Открита е водно-
електрическата централа и се разширява електрификационната мрежа на града. 
Завършена е ж.п. линията „Левски-Ловеч― и ловешката ж.п. гара. Започва 
устройването на местността Стратеш като градски парк, както и алеята Башбунар. 
Заложените през този период редица градоустройствени начинания се 
реализират през 30-те години. 

Трийсетте и началото на четирийсетте години на ХХ век са времето, през 
което страната се развива успешно и постига добър европейски стандарт. Това е 
време и за успешно градско развитие и издигане на градоустройствената дейност 
на европейско ниво. Именно през този период са изготвени първите общи 
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градоустройствени планове на по-големите градове в страната – София, Пловдив, 
Бургас от поканени чуждестранни архитекти-урбанисти и на Кюстендил и Добрич 
от завършили в чужбина български архитекти-урбанисти. 

 

 
 

Панорамен изглед към сградите на Американския колеж, от 20-те години на ХХ век 
Покритият мост на К.Фичето е изгорял 

 
По-малките градове все още нямат възможност, а и необходимост от 

изработване на общи градоустройствени планове. Потребността от такива 
планове за малките градове ще се наложи по-късно. През 1941 г. е приет нов 
закон за благоустройство на населените места, в който се посочва, че 
―изграждането на населените места се извършва върху планова основа 
съгласно изискванията на техниката, естетиката, здравеопазването, 
обществената сигурност, местните исторически, социални, стопански и 
други условия‖. В закона са посочени  градовете, които в 10 годишен срок следва 
да се снабдят с общи градоустройствени планове. Това са градовете с население 
над 20 хил. жители и няколко по-малки градове, сред които е посочен и Ловеч.  

По инициатива на кмета, инж. Петър Иванчев, в града е поканен да даде 
идеи за планирането немският архитект Адолф Мусман, който по това време 
работи по градоустройствения план на София. Мусман е предложил градският 
площад да се отвори към реката, нещо което се осъществява значително  по-
късно, чак през 60-те години. Архитект Борис Иванчев [ 2 ] информира, че преди 9-
ти септември 1944 г. проучвания за центъра на Ловеч прави и арх. Любен Тонев. 
Възлагането на общ градоустройствен план обаче е забавено и отложено поради 
войната. По това време Ловеч е все още малък околийски град с население около 
10 хил. жители. През 30-те години градът продължава да се развива успешно и 
без да има общ градоустройствен план, но съблюдавайки актуализирания през 
1926 г. регулационен план и влезлия в сила през 1930 г. застроителен план. [ 29 ]  

На самолетните снимки от това време може да се наблюдава достигнатото 
в устройството и изграждането на града. Отчетливо се откроява формираната 
улично-квартална структура. Застрояването е плътно в малките дворове на 
стария град Вароша. В новия град дворовете са чувствително по-големи и богато 
озеленени. Виждат се и някои все още незастроени свободни пространства в 
кварталите. Застрояването и в стария, и в новия град е със свободно стоящи 
къщи в дворовете. Само по главната улица на места то е свързано с долепени „на 
калкан― къщи. Забелязват се по-едрите обеми на обществените сгради – 
училищата, съдебната палата, сградите на американския колеж с подпорната 
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каменна стена. Над града се надвесва богато озелененият хълм Стратеш. Реката 
под него е чиста и участва активно в живота на града. Вижда се бентът на 
запазената по това време воденица в централната градска част. Там е едно от 
най-посещаваните места за къпане през лятото. На снимката от 1929 г. се вижда 
Покритият мост, който е още в строеж, а на снимката от 30-те години 
стоманобетоновият Покрит мост вече е построен. Спретнат, чист и благоустроен е 
Ловеч по това време. 

 

 
 

Панорамен изглед към сградите на Американския колеж, от 30-те години на ХХ век 
Изграден е новият стоманобетонов Покрит мост 

 

 
 

Самолетна снимка на Ловеч от 1929 г.,  
когато е изграждан новият стоманобетонов Покрит мост   
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Самолетна снимка на Ловеч от 30-те години с изградения стоманобетонов Покрит мост 

 
В жилищните квартали се появяват нови жилищни сгради със 

съответстваща на времето модерна архитектура с изчистени форми, пестелив 
детайл и хармонични пропорции. От една страна те показват активно отношение 
към уличното пространство, а от друга страна са интимно приютени в зеленината 
на прилежащия, добре поддържан двор. Впечатляват със своята архитектура 
жилищните сгради от 30-те години на семейство Джамбазови и на семейство 
Младенови на улица ―Патриарх Евтимий‖, построени по проекти на архитект 
Стефан Атанасов, син на големия майстор Атанас Денев, къщата на д-р Петър 
Петров на ул. „Болнична― (сега ул. „Никола Петков―), построена по проект на 
архитект Влад Владов, както и други къщи в града, проектирани от неизвестни за 
нас архитекти. 

 

 
 

Жилищна сграда на семейство Джамбазови на ул. ―Патриарх Евтимий‖ и ул. ―Хан Крум‖,  
проект на арх. Стефан Атанасов 
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Жилищна сграда на семейство Младенови на ул. ―Патриарх Евтимий‖ и ул. ―Димитър Пъшков‖,  
проект на арх. Стефан Атанасов 

 

Структурата на развиващия се град се обогатява вече и благодарение на 
производствените дейности, които се разширяват. Производствените терени в 
града и през 30-те години все още са разположени дисперсно в градската 
структура, а не компактно в производствени зони. Много работилници 
(дърводелски, мебелни, железарски, сладкарски, текстилни и др.) са 
съсредоточени по главната улица и на свободни места в близост до нея. Тяхната 
дейност все още не смущава града, а напротив – оживява го. Такава е например 
кооперацията за дървообработване „Братски труд―. Кожарските работилници 
обаче, поради характера на тази производствена дейност са изнесени извън 
града и, когато там се създават и кожарските фабрики, започват да формират 
наченките на производствена зона (източната производствена зона), 
специализирана в кожарството, която предстои да се разширява в посока към 
Табашко поле. Вторият мост над реката – Железният мост, построен още през 
1909 г., дава пряк достъп към увеличилите се по площ промишлени квартали зад 
кожарското училище. 

Хранителната промишленост е представена най-напред от мелничарството. 
Няколко мелници са разположени по течението на реката. Впоследствие те се 
модернизират като валцови мелници. Има вече изградени маслобойни, кланници. 
През 1932 г. започва производство на сухо мляко и казеин. През 1936 г. вече се 
произвежда доматено пюре, мармелад, консерви, а през 1942 г. и сушени плодове 
и зеленчуци във фабрика „Мелта―. Местоположението на предприятията от 
хранителната промишленост дават началото на формиране на производствената 
зона край гарата (западната производствена зона) и на тази в северния край на 
града край реката (северната производствена зона). 

През 1939 г. по проекти на полски инженери започва строителството на 
Самолетната фабрика северно от града върху общинска мера и частни земи. Тази 
фабрика с 300 души работещ персонал допринася сериозно за икономическото 
развитие на града а също и за самочувствието на ловешкото гражданство. В 
града са привлечени водещи специалисти в самолетостроенето и изключителни 
летци изпитатели. През 1942 г. към фабриката е открито техническо училище за 
подготовка на кадри. След девети септември 1944 г. фабриката работи до 1949 г., 
когато се прекратява самолетостроенето и тя прераства в завод 14, а по-късно в 
завод ―Балкан‖ за производство на леки коли, мотоциклети и велосипеди. С 
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изграждането на самолетната фабрика е затвърдено формирането на северната 
производствена зона на града. 

Озеленените площи за общо ползване в града са оскъдни. В съседния 
квартал на читалището между главната улица и улица „Булевардна― е устроена в 
геометричен стил градската градина с павилиона, от който военната музика 
развлича гражданите в празнични дни. Други обществени градини в града са само 
т.н. ―Детска градина‖ на ул. Софийска, градинката пред гарата и градинката при 
църквата ―Св.Троица‖. Те са крайно недостатъчни като площ. Истински парк е 
обширният двор на болницата, но това е озеленена площ със специално 
предназначение и не е предвидена за широко обществено ползване. Такъв е и 
озелененият терен на казармения двор. Но въпреки оскъдните обществени 
озеленени площи, Ловеч е град, потънал в зеленина поради богатото озеленяване 
в дворовете на къщите и поради осъщественото улично озеленяване. През 30-те 
години грижите за плановото благоустрояване на града, настилането на главната 
улица с паваж и засаждането на липи се дължат на кмета инж. Петър Иванчев.  

Липсата на достатъчно обществени озеленени площи в града по това 
време, а и по-късно, се компенсира не само от богатото озеленяване на 
ловешките дворове, но и от наличието на крайградски богато озеленени 
местности, използвани като места за отдих и развлечения от гражданите. Сред 
тях най близо до града са Стратеш и Башбунар, а по-надалеч – Пролоза с 
Гуровото и Върбовка със Сливешките ливади край Осъма. Природата край града 
е особено щедра и предоставя много места за приятни разходки и отдих на 
ловешките граждани.  

Стратеш е свързан дълбоко и трайно с града и неговата история. Още през 
турско време ловешките гражданите са излизали сред природата на Стратеш. Там 
са били и лозята на ловчалии. Хълмът Стратеш и лозята на Стратеш са свързани 
много тясно с дейността на Вътрешния централен революционен комитет и Васил 
Левски. В лозята на Стратеш са ставали събранията на комитетските дейци. В 
лозята бяга Левски след неуспешния опит за обир в къщата на чорбаджията 
Денчо Халача. По пътя през Стратеш Апостолът е минавал неведнъж, отправяйки 
се към Севлиево и Габрово. По стратешкия път през 1872 година по Коледа 
тръгнал към своята Голгота – в Къкрина. През Освободителната война Стратеш е 
свързан с боевете за превземането на града от руските войски. На Стратеш са 
били руските оръдейни батареи. На Стратеш в памет на загиналите руски войни 
са издигнати два паметника на признание – Белият и Черният. На 22 август 1879 
г., две години след освобождаването на града, тържествено открили двата 
паметника, Белия и Черния, изградени по проект на арх. Вокар.  

През 1926 година благодарения на членове на туристическите дружества на 
гр. Ловеч е започнато залесяване и оформяне на парка ―Стратеш‖. По този повод 
инж. Тр.Трифонов пише: Местността „Стратеш" е по природа и разположение 
една от най-красивите местности на града Ловеч. Пролетно време тук 
цъфти в изобилие люляка. Тук в горите обитават славеи, които веселят 
гражданството със своите пъхни. Има и лозя и вили за живеене през лятото. 
Туристическото дружество направи тук своята хижа и любимите разходки на 
гражданите са из тая местност. Даже от Плевен и други околни градове 
дохождат с автомобили тук на разходка.‖ [ 17 ]. Край построената  хижа 
„Стратеш― в дървена постройка е обзаведен ресторантът, който всички в Ловеч 
наричат „ресторанта на хижата―. Този ресторант през 30-те години е любимо 
място за развлечения на ловешките граждани. Дори граждани от Плевен идват 
―на хижата‖ в неделен ден да се забавляват. Откъм Стратеш всяка вечер се носят 
мелодиите на фокстрот, румба и танго и на старите шлагери, които заливат града. 
Стратеш се ползва активно и като място за разходки от гражданите и учениците, 
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които обичат да си наберат букети от люляк или анемонии. Това са романтичните 
предвоенни години на Ловеч! 

Алеята Башбунар също постепенно се превръща в първостепенно място за 
отдих и развлечения на ловешките граждани. Още през 1908 г. лесничеят Никола 
Веденков инициирал оформянето на алеята. [ 21 ]. Тя била застлана с 
трошенокаменна настилка. Едновременно с алеята била изградена и Баш-
бунарската чешма, възпята в известната ловешка песен. В началото на 
Башбунарската алея е изграден аперитивът „Танц парк―, място за забавления и 
танци, много интензивно посещаван от младите ловешки семейства. 

Непосредствено до отвесните башбунарски скали през 1926 г. е построена 
и водноелектрическата централа с активната роля на д-р Съйко Съев, инж. Ненчо 
Ганев и други общественици. Тя задоволява по това време нуждите от 
електрическа енергия на населението и на промишлеността. В съседство е 
построен плувен басейн за мъже с кула за скокове и друг по-малък и по-плитък за 
жени, по-късно обединени в общ 50 метров басейн. А пред басейна има 
ресторант, също редовно посещаван от гражданите. Много активно през лятото се 
ползват за къпане и вировете на река Осъм ―Трай Дянко‖ ―Куку Нано‖ и 
―Хаджииванското‖ в южна посока след Дръстене и Башбунар. 
 Гуровото и Върбовка при Сливешките ливади са по-отдалечени места, 
традиционно посещавани от ловчалиите в почивни и празнични дни. В Гуровото 
през 30-те години са изградени частни вили на ловешки фамилии, а също и 
преванториум за преболедували деца, изграден през 1926 г. Там се поставя 
началото на истинска зона за крайградски отдих, за съжаление впоследствие 
компрометирана поради появата на военни складове - погреби. Осъществява се и 
масово залесяване на крайградски местности – като например голия Акбаир и 
други местности. През 1932 г. са предоставени 25 дка площ на Табашко поле за 
изграждане на спортен комплекс със стадион, колодрум, стрелбище и други 
спортни площадки.  
 

Строителството на обществени сгради 
 

В годините след Освобождението в Ловеч започва изграждане на нови 
обществени сгради, което влияе решително за развитието на града и за 
обогатяването на градската структура предимно в новия град на левия бряг на 
реката. Важно място сред обществените сгради заема строителството на 
училища, което продължава и в началните години на ХХ век. Тази обществена 
полезна дейност доразвива традицията от времето на Възраждането и показва 
голямото внимание, което е отделяно на образованието. В 1900 г. е построено 
училището ―Екзарх Йосиф І‖ във Вароша от майстор Серафим Венов. То поема 
функциите на двете стари училища Горнокрайското и Долнокрайското и влияе за 
обединяването на двете махали в една по-голяма – Вароша. Училището е на два 
етажа и, с по-едрия си обем, внася нов мащаб в стария квартал, но все още 
приемлив и безконфликтен.  

В новия град още през 80-те години на ХІХ век майстори от Трявна са 
построили отново събореното Харманско училище. По същото време през 1893 г. 
от майстор Атанас Денев е построено Борисовото училище (сега гимназията 
―Св.Климент Охридски‖). Тогава училището е било само на един етаж. През 1911 г 
се изгражда вторият етаж и крилото в западна посока от майстор Анастас  
Бичкиджиев, довършени от майстор Деньо Денев през 1914-18 г. Много по-късно в 
периода 1934-1941 е изградено новото крило в източна посока от майсторите 
Тончо Венков през 1934-35 и Атанас Денев през 1935-37 г. Сградата на 
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гимназията става една от най-представителните сгради в града със своя обем и 
архитектура, и със своето съдържание като културно образователно средище.  

 

 
 

Едноетажното Борисово училище и казармените сгради в дъното 

 

 
 
Борисовото училище (Гимназията) вече на два етажа, през 20-те години на ХХ век 

 

През 1910 г. е построено училището ―Петко и Любен Каравелови‖ от 
майстор Анастас Бичкиджиев. Той е построил и т.н. Образцово училище, 
впоследствие назовано на името на видния български учен географ, роден в 
Ловеч -  Анастас Иширков. Кожарското училище е построено през 1928 г. като 
дарение от ловешките граждани Марийка и Маринчо Караконови. То е 
разположено в началото на промишления квартал, където са кожарските 
работилници. През 1928 г. е завършен вторият етаж на училище „В.Левски― – 
прогимназията. По това време е построено и стопанското девическо училище на 
улица „Патриарх Евтимий― (по-късно функциониращо като сиропиталище). През 
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1932 г. е открито началното училище „Христо Никифоров― в квартал Сърпазар. И 
то е резултат на дарение от сина на известния ловешки, търговец, политик и 

гражданин общественик в памет на баща му. От края на 20-те години в Ловеч 
функционират и две забавачници (детски градини), издържани от създадения 
Съюз за закрила на децата в Ловеч по инициатива на д-р Съйко Съев. 

Американският девически колеж в квартал Дикисан е създаден през 1881 г., 
но масивните му сгради са строени значително по-късно, през 20-те години на ХХ 
век. С високите си подпорни стени от изток те оформят своеобразен акропол над 
града. Докато за майсторите строители и предприемачи на училищните сгради в 
Ловеч има данни ( 16 ), за архитектите проектанти на училищните сгради, както и 
на някои други обществени здания в града, за голямо съжаление нямаме 
достатъчно сведения и не знаем кои са тези автори! 

Сред обществените обекти, изграждани в годините след Освобождението, 
важно място заемат и болничните сгради. Д-р Параскев Стоянов в статията 
„Санитарната история на гр. Ловеч―, поместена в сборника „Ловеч и Ловчанско―, 
кн. V от 1933 г. [ 14 ]  пише, че болница в Ловеч е открита през 1879 г. в един 
турски конак, на мястото, където сега е читалище „Наука―, а аптека - в 1880 г. В 
1891 г. е построена новата болница с павилионна система на площ от 40 дка, със 
100 легла, а през 1894 г. е построено и психиатричното отделение на площ от 20 
дка. Проектите на сградите в болничния комплекс е изготвил младият тогава 
ловешки архитект Георги Ненов, постъпил по това време на служба като градски 
инженер в Ловеч, а майстор строител и предприемач е бил Атанас Денев. През 
1927 г. е построен двуетажен здравен дом на главната улица. [ 29 ].   

 

 
Сградата на Окръжната палата, (впоследствие Съдебна палата),  

изградена по проект на архитект Алекси Начов през 1890 г. 

 
Изграждат се и други сгради с обществено предназначение. В 1882 г. е 

построен първият модерен хотел след Освобождението в Ловеч – хотел 
―България‖ от предприемача Георги Пеев. [ 16 ].  В 1890 г. е изградена важна 
обществена сграда - Окръжната палата (тогава Ловеч е бил окръжен център). 
Както ни информира инж. Трифон Трифонов [ 16 ], проектът е дело на архитект 
Алекси Начов от София. Младият ловешки архитект Георги Ненов ръководил 
строежа и изготвял детайлите. Майстор предприемач на сградата бил Атанас 
Денев. Тъй като от 1901 г. Ловеч вече не е окръжен център, завършената сграда 
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впоследствие се използва като Съдебна палата, която функционира до края на 
60-те години на ХХ век. През 1898 г. братът на Атанас Денев, майстор Къньо 
Денев от Трявна изградил купола на църквата ―Св. Богородица‖ във Вароша по 
план на инж. Трифонов [ 16 ]. 

 

 
 

Проект на читалище «Наука» в Ловеч, чертеж на главната фасада,  
с подписа на архитект Никола Лазаров, 1925 г. 

 

 
 

Сгладата на читалище «Наука» в Ловеч – снимката е от 50-те години на ХХ век 

 
През 1905 г. е построено читалище ―Наука‖. Първоначалният му проект от 

1899 г. е на архитект Никола Лазаров, но впоследствие е преустроено и 
доизградено по нов негов проект от 1925 г. От това време са сградите на пощата, 
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разположена на главната улица в новия град, сградата на митрополията, 
построена в началото на улица „Булевардна―, сградата на околийското 
управление на площад ―Т.Кирков‖ в стария град, сградата на общинския дом до 
Покрития мост, построена през 1916 г. [ 29 ] и други обществени обекти. 
Архитектурата на тези сгради е сходна по характер – богато оформени с мазилка 
прозоречни рамки, подпрозоречни парапети и корнизи на втория етаж, както и 
цокли, пиластри и арки от камък на първия етаж. Такава е архитектурата и на 
сградите по главната улица, с дюкяни на първия етаж и жилища на втория, където 
има и балкони с художествено изработени парапети от ковано желязо. 
Архитектурата на тези сгради отразява порасналото самочувствие и вкуса на 
техните собственици, заможни и достойни граждани на Ловеч, които градят 
неговия стопански възход и създават градска култура. За съжаление и с 
извинение трябва да посоча, че не са ми известни авторите архитекти на тези 
достойни сгради! 

 

 
 

Сградата на ловешката община до Покрития мост, построена през 1916 г.  

 
В края на 20-те години е построена сградата на Популярната банка на 

ъгъла на ул. ―Булевардна‖ и ул. ―Софийска‖, завършена през 1930 г. През 1932 г. е 
построена на отсрещния ъгъл къщата на заможния ловешки гражданин Дочко 
Нанов. Двете триетажни сгради оформят нещо като портал, вход към центъра на 
града при влизането откъм софийското шосе. Те са и най-големите и характерни 
сгради на града от онова време. Сградата на Дочко Нанов, макар и триетажна, е 
по-близка по стил до сградите по главната улица, с повече детайл и пластика. 
Докато сградата на банката е със стоманобетонова конструкция и издържана в 
модерния изчистен стил на функционализма. И двете имат безспорна 
архитектурна и историческа стойност и заслужава да бъдат определени като 
архитектурно-исторически паметници. Построена е и сградата на Българска 
земеделска и кооперативна банка на главната улица.  

През 1930 г. е завършена сградата на градските хали, чиято 
стоманобетоновата рамкова конструкция е сполучливо изведена в архитектурния 
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образ и това прави халите значим обект в градската структура и обичайно място 
за пазаруване на ловешките семейства. 

 

 
  
Сградата на Популярната банка е типичен представител на модерната архитектура 

 

  
 

Сградата на градските хали, построена през 1930 г. с рамкова стоманобетонова конструкция 
 

В началото на 30-те години са построени новите сгради на казармата също 
със стоманобетонова конструкция и семпли фасади в духа на функционализма. 
Наблизо на ул. „Булевардна― е изграден е и военният клуб, в който градският 
хайлайф и офицерите провеждат забави и балове в празнични дни. 

Протестантската църква в квартал Дикисан е построена в края на 30-те 
години по проект на арх. Димо Мишев и наподобява образец от немската 
архитектура. Интересна сграда от това време е и Ловният дом на ъгъла срещу 
прогимназията „Васил Левски―. Обществените сгради от 20-те и 30-те години 
оформят облика на успешно развиващия се по това време малък околийски град и 
остават като важни репери и в по-сетнешното му следвоенно развитие. 
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Новият стоманобетонов Покрит мост 

 
Трябва да се отбележи, че негативното отношение към старата градска 

среда на Вароша и към нейните архитектурни обекти, от позициите на 
съвременността и от хигиенна и функционална гледна точка, е проявено дори и 
към към Покрития мост на майстор Кольо Фичето. През 20-те години мостът 
действително е бил в доста незавидно състояние в резултат на нанесените 
повреди през продължителната му експлоатация и влиянието на времето, 
атмосферните условия и наводненията на реката. Още преди да бъде изгорен 
през 1925 г. са битували  идеи за неговото разрушаване и заменяне с нов 
стабилен транспортен мост без дюкянчета. Ловешките лекари и общественици д-р 
Тошко Петров и д-р Никола Сяров са посочвали, че мостът на Кольо Фичето не 
отговаря на здравословните условия за работа и че е „... една ветрилница с 
миризми на сарачници и екстременти, развъдник на болести, най-вече на охтика.― 
Дори архитект Георги Ненов откровено споделя в ловешкия вестник 
„Стремление―, бр. 31/31.05.1930 г. , че още през 1890 г. той заедно с 
общественика Марин поп Луканов и д-р Петър Ораховац, са искали да съборят 
дюкянчетата на моста като нехигиенични. За щастие се противопоставил 
изтъкнатият общественик д-р Константин Иречек, като посочил историко-
архитектурното значение на Покрития мост не само за Ловеч, но и за България. 
Архитект Георги Ненов променил своето мнение и застанал на позицията, че на 
мястото на изгорелия дървен мост трябва да бъде изграден нов мост с 
дюкянчета, за да се съхрани една стара традиция. [ 20 ]. 

 

 
 

Стоманобетоновият Покрит мост от 1932 г., проект на арх. Олеков и инж. Цветков 
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Входният портал на стоманобетоновия Покрит мост 
 

Новият стоманобетонов Покрит мост е изграден в периода 1927 – 1932 г. 
Проведен бил конкурс и строителството на моста започва по първопремирания 
конкурсен проект на арх. Тодор Златев, арх. Димитър Коев и инженерите Христо 
Тенекиев и Владимир Димитров. Проектът е предвиждал пет устоя, като моста на 
Фичето, но със стоманобетонови носещи греди и с горно осветление върху 
овалните стоманобетонови рамки, които оформят и входните портали. След 
голямо забавяне на строителството и след като придошлата река през февруари 
1928 г. отнася изгражданите устои и кофражи, по настояване на ловешката 
колония в София и лично на инж. Трифон Трифонов, се намесват специалистите 
от Министерството на благоустройството, обществените сгради и пътищата. 
Строителството на моста продължава по преработен проект от служителите на 
министерството арх.Стефан Олеков и инж. Цветков и завършва окончателно през 
1932 г. Възприема се предложението мостът да се изгради само с два вместо с 
пет устоя. Това е най-сериозната промяна на конкурсния проект, възможна 
благодарение на стоманобетоновата конструкция. Архитект Олеков прави някои 
промени и в архитектурата на моста, разработва детайлите, следи и ръководи 
работата. По време на строителството ловешката художничка Богдана Дочева 
предложила в средата на моста от двете страни да се оформят открити тераси, от 
които гражданите и гостите на града да се любуват на красивата панорама на 
града в двете посоки. Това предложение определено разнообразило и подобрило 
образа на моста. Така новият Покрит мост се превръща в колективно 
произведение. То носи поначало нещо Кольо Фичевско, сполучливо претворено от 
архитектите Т. Златев и Д. Коев и конструкторите Хр. Тенекиев и Вл. Димитров в 
първоначалния проект, впоследствие доразвито от архитект Ст.Олеков и инженер 
Цветков в преработения проект, обогатено с идеята на художничката Богдана 
Дочева, материализирано от майсторите строители и подпомагано през цялото 
време на изграждането му от служителите на министерството и ловешката 
община и от взискателните ловешки граждани и общественици. 

Покритият стоманобетонов мост в Ловеч е ново и определено сполучливо 
претворяване на темата „покрит мост―, отговарящо на възможностите на 
съвременната тогава строителна технология. Така сполучливо е продължена 
традицията покрит мост – търговска улица да свързва двата бряга на река Осъм. 
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Подобно на моста на Кольо Фичето и новият стоманобетонов мост „заживява― с 
града като негов символ и гордост в следващите петдесет години до 1982 г., 
когато е преустроен и облечен с дърво, за да прилича на дървения мост на 
Фичето. [ 26 ]   

 

 
 
През 30-те години на ХХ век Ловеч е малък и красив град, приютен от природата  

 
Като разглеждаме и анализираме градоустройството на Ловеч след 

Освобождението и в началото на ХХ век обобщено можем да посочим, че 
непосредствено след Освободителната война градът изпада в тежка криза с 
наполовина намаляло население, съсипана физическа градска среда и западащи 
занаяти. Но в последвалите години в края на ХІХ и в началото на ХХ век Ловеч се 
съвзема и отърсва от кризата и успява отново да се въздигне. За пореден път 
след времето на «Алтън Ловеч» в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ век, и след 
«Възрожденския Ловеч» през ХІХ век, през 30-те години на ХХ век градът постига 
отново едно уравновесено състояние, едно хармонично съответствие на успешно 
стопанско и културно развитие, материализирано в приятна физическа градска 
среда. През 30-те години Ловеч олицетворява романтичната ни представа за 
малкия красив град сред богата природа, в който протича спокоен и безметежен 
животът на хората. Това равновесие на «Ловеч през 30-те» ще бъде нарушено от 
настъпилите промени в следвоенните години.  
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Градоустройството на Ловеч  

през следвоенния социалистически период 
 

50-те години - скъсване със старото и подготовка за ново градско развитие 
 

Следвоенният период е време на резки промени в политическите и 
социално-икономическите условия, което неминуемо се отразява на общото 
градско развитие и на развитието на градската среда. Но поради нейната инертна 
устойчивост, промените при нея настъпват с известно закъснение. А в живота на 
града, както и в цялата страна, промените са резки и драстични от самото начало 
- Народен съд, разстрели, затвори, тълпи от хора по улиците. Сменя се 
политическата власт, започва промяна и на социално икономическата система. 
Даден е силен начален тласък на индустриализацията. Тя е цел, политика и 
съдба на цялата страна. Усилията са насочени към укрепване на държавната 
собственост за сметка на частната. Това се изразява чрез национализацията на 
индустриалните предприятия. Започва и колективизацията в селското стопанство. 
Тези два акта предизвикват миграционните процеси от селото към града. Броят на 
градското население се увеличава. Градът започва да расте и като население, и 
като територия. Необходимостта от градоустройствен план е очевидна дори за 
малък град като Ловеч. 

По време на войната градоустройствената дейност в страната е замряла, 
но веднага след приключването й се активизира. Сериозните натрупвания в 
градското планиране преди войната се консумират в годините след девети 
септември 1944 г. Изработените планове на големите градове веднага са 
подложени на отричане и преработка. На мястото на немските специалисти 
урбанисти са поканени съветски специалисти градостроители да консултират и 
съветват българските архитекти относно планирането на градовете. Но 
ревизираните планове все пак носят основните идеи и съдържание на 
оригиналите от преди войната. Още през 1945 г. София получава нов 
градоустройствен план, който заменя плана на Мусман, през 1947 г. и Пловдив 
заменя плана на Янсен с нов план. Завършват се и плановете на Бургас, Плевен, 
Видин. Започва работата и по плановете на други градове като Враца, Стара 
Загора, Сливен, Самоков.  

Изработването на градоустройствен план на Ловеч е  възложено на 
колектив с ръководител проф. Любен Тонев. Планът е завършен през 1949 г. През 
същата 1949 г. е одобрен Законът за планово изграждане на населените места 
(ЗПИНМ). В закона се посочва, че „градоустройствените планове са задължителна 
основа за изграждане, преустройство, уредба, разхубавяване и всестранно 
развитие на населените места и тяхната околност―. В тях се определят 
строителните площи в зони по предназначение, свободните озеленени площи, 
мрежата на градското движение и транспорт, местоположението на терените на 
обществените строежи, начините на архитектурно-пространствено оформяне и 
застрояване на отделните градски части, квартали, улици. С такова съдържание 
следва да е бил и планът на Ловеч от 1949 г., който за съжаление не е запазен. 
Като се имат предвид забавените процеси на градско развитие в първите години 
след войната, може да се твърди, че този план не е оказал влияние върху 
трансформирането на градската структура. През тези първи години не се 
наблюдават сериозни градоустройствени действия и строителство в града. Всичко 
ново се случва в заварената градска среда. В национализираните частни фабрики 
се организират новите предприятия, назовани с нови имена, създават се 
занаятчийски и потребителски кооперации, организират се органите на властта. В 
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отчуждените като едра градска собственост къщи на заможни ловешки граждани 
се настаняват някои служби и учреждения, а също и семейства на дошли от 
селата в града. През 1956 г. е приет нов градоустройствен и идейно застроителен 
план на града, изработен в Главпроект от колектив с р-л арх. Милко Матеев. Той е 
съпроводен и от регулационен план с регистър на имотите. По този план в 
продължение на десетина години се осъществява застрояването на нови сгради в 
кварталите и парцелите. 
 

 
 

Ловеч през 50-те години – все още не се наблюдават промени в структурата на града,  
наследена от предвоенната епоха 

 
В тези години засилващите се миграционни процеси към големите градове 

започват да се усещат и в малкия град. Десетхилядният Ловеч преди войната 
през 1946 година има 12 хил. жители, а през 1956 година - вече 18 хил. жители. 
Към града приижда население от околните села, загубило земята си след 
колективизацията. То търси къде да се засели, да намери работа, очаква да бъде 
обслужвано и погражданено. Градът се чувства притеснен и затруднен да поеме 
изведнъж този голям поток на заселници. Откритите работни места във 
фабриките предизвикват приток на ново население, а това поражда верижна 
реакция от незадоволени нужди. В града се появява острата нужда да се намерят 
терени за ново жилищно строителство и да се уплътняват съществуващите 
жилищни квартали. Тогава се застроява интензивно с нови къщи на преселили се 
от селата кварталът зад гарата. Нови къщи се изграждат и в кварталите Сърпазар 
и Хармането. Жилищната застройка на града се уплътнява. Предстои да се 
появят и първите жилищни блокове на свободни места. През 1956 г. е издадена 
„Временна инструкция за обем и съдържание на общите градоустройствени 
планове― от Държавния комитет по строителство и архитектура, с която се цели да 
се унифицира работата по тези планове. Препоръчва се парцелите да се групират 
и застрояват като общи, уедрени жилищни структури. Блоковото жилищно 
строителство, което се стимулира, започва все по-осезателно да влияе върху 
облика на градовете. В Ловеч първите триетажни жилищни блокове се появяват в 
пространството - уширение на главната улица на Сърпазар. Като всичко ново, те 
се приемат със смесени чувства от гражданите, а по-късно се оценяват като 
погрешна стъпка, защото са заели мястото на традиционния седмичен пазар.  
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През 1947 – 49 г. се изгражда отдавна замислената железопътна линия от 
Ловеч до Троян с участието на младежи от бригадирското движение. С 
прокопаването на тунелите под Акбаир и просичането на скалите над Башбунар 
това действие наподобява прокарването на автомобилния път през Пресечената 
скала в началото на ХХ век. То нанася обаче тежки рани на природата, а и на 
старите къщи във Вароша в резултат на взривовете, с които се разбиват скалите 
над Башбунар.  С построяването на ж.п. линията Ловеч вече не е крайна ж.п. гара 
и надеждите са, че това ще се отрази благоприятно на икономическото му 
развитие.  

 

 
 

Градинско оформление в центъра на града през 50-те години, арх. Борис Иванчев 

 
При липсата на сериозно обществено строителство в следвоенните години 

в града се осъществяват някои благоустройствени и градински оформления по 
проекти на арх. Борис Иванчев, който работи с голяма любов за 
благоустрояването на града. По негови проекти е преустроена градската градина, 
която заема и пространството на улица ―Софийска‖ покрай читалището. Изгражда 
се мемориал – костница на партизаните и градинско оформление на мястото на 
бъдещия площад срещу съдебната палата. Оформя се алеята на Башбунар след 
унищожаването й по време на строителството на линията Ловеч-Троян. Изграждат 
се паркови елементи на Стратеш край Белия паметник и хижата. През 1956 г. 
архитект Борис Иванчев разработва проект на парка, по който са изградени алеи, 
пространства около Белия паметник, розариум, езеро, алпинеум и други паркови 
елементи – чешми, беседки, цветни партери. 

 
60-те години – окръжен център, нарастване и промени в градската структура  

 
През 1959 г. в страната се провежда административна реформа, Ловеч 

става окръжен център и този факт оказва сериозно влияние върху неговото 
развитие и нарастване. Към създадените окръжни центрове в условията на 
централизираната икономика се насочват промишлени предприятия, които 
допринасят за ускорено градско развитие. Окръжните градове получават шанс да 
нарастват и да се застрояват не само с промишлени цехове, но и с 
административни, обществени и жилищни сгради и от малки градчета да станат 
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изявени промишлени и административни центрове. Ловеч започва особено бързо 
да расте след обявяването му за окръжен град. През 1960 година той има вече 22 
хил. жители, а през 1968 г. – 36 хил. жители. За уравновесения градски организъм 
от преди войната това нарастване предвещава сътресения. 

За потребностите на администрацията в окръжния център през 1959 г. с 
частични градоустройствени разработки се изготвя устройствено решение за 
градския площад и за централната градска част. [ 2 ]. По тези разработки се 
изграждат двете сгради в центъра – на Окръжния народен съвет и на Окръжния 
комитет на Партията, които рамкират площад, отворен към реката. В града 
започва изграждането и на други обществени сгради – окръжна поща, 
профсъюзен дом, сграда на театъра, хотел „Хисаря―, широкоекранно кино, битов 
комбинат и др. Тези нови сгради, разположени предимно по главната улица, 
внасят нов мащаб и променят облика на града.  

 
Жилищните блокове променят още по-сериозно облика на града. В 

началото те са на три и четири етажа и се разполагат на свободни места и върху 
стара амортизирана застройка. Но впоследствие поради жилищната криза и 
необходимостта от много нови жилища те започват да се строят на мястото на 
стойностни градски къщи. Появяват се и по-високи жилищни сгради - на шест, 
осем и десет етажа. ―Жилищното строителство е най-масовото 
строителство и то най-вече изгражда градския организъм и създава образа на 
града‖, посочва архитект Б. Иванчев в доклад за архитектурно-
градоустройственото изграждане на града [ 2 ]. В резултат на това строителство 
през 60-те години се променя решително мащабът на града, променя се и 
животът в града. Придошлите хора от селата се погражданяват и нагласят по 
своему към градския живот, старите граждани също променят своя начин на 
живот. Едните и другите се събират в жилищните блокове и живеят там заедно по 
нов, различен от преди начин.  

Старите и хубави градски къщи се разрушават методично. Потъналите в 
зеленина дворове са „превзети― от жилищните блокове и се превръщат в 
асфалтирани площадки, изпълнени с автомобили. Според установената в 
държавата система на инвестиране, службата „Жилстрой― се занимава с 
отчуждаването на терени и стари къщи, на мястото на които се предвижда 
изграждането на жилищни блокове според градоустройствения план. „Жилстрой― 
възлага проектирането на жилищни блокове на проектантската организация, а 
после и строителството - на строителната организация в града. На семействата от 
съборените къщи предоставят по едно жилище с големина според потребностите 
им, а останалите жилища се разпределят на включените в списъка нуждаещи се. 
Градските жители, чиито къщи са съборени за строителство на жилищен блок, 
отиват да живеят в оборотни жилища и да чакат завършването на блока. Теренът 
на съборените къщи и дворове става държавна собственост, а на новите 
собственици на жилища в жилищния блок се отстъпва право на строеж. По този 
начин се осъществява своеобразно обобществяване на собствеността, 
съпроводено с промяна на физическата градска среда. Градът сменя своя образ и 
своята култура – рязко и безапелационно.  

Архитектурата на жилищните блокове, изграждани по монолитен начин с 
тухлени стени и стоманобетонови конструкции с плочи, греди и колони, се постига 
с оскъдни строителни материали. Използват се два типа мазилка – теранова и 
пръскана. Фасадите са „изчистени― от всякакъв детайл за разлика от богатите на 
орнаменти стари градски къщи. Това е повлияно не само от духа на модерната 
функционалистична архитектура от това време, но и от оскъдицата на материали 
и инвестиции при масовата потребност от нови жилища. Преобладават плоските 
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асфалтови покриви и терасовидни етажи с перголи, които архитект Борис Иванчев 
сполучливо нарича ―ритли‖. Появилите се обаче масово проблеми с течове налага 
плоските покриви скоро да бъдат заменени със скатни покриви с керемиди. Това 
се отразява общо взето положително на външния облик на блоковете. 

По главните улици жилищните блокове се изграждат с магазини на първия 
етаж, а по малките улици най-често с гаражи под жилищата. Ситуирането на 
жилищните блокове се определя в идейно-застроителния план на града, в който е 
определено с размери ―петното‖ на всеки блок и неговата етажност. В общия 
случай се съблюдават уличните линии, но на отделни места те са съзнателно 
нарушавани и някои улици са прекъсвани от застрояването с идеята да се 
формира друга структура, различна от улично-кварталната, както се постъпва при 
строителство на свободен терен. Този подход поражда допълнително нарушаване 
на заварената градска среда и нейната улично квартална структура, като 
затруднява и транспортно комуникационното обслужване.  
 

Обществените сгради в началото са проектирани предимно от архитекти 
от София, някои от тях с ловешко потекло, а впоследствие – от архитекти от 
ловешката проектантска организация. Тези сгради, разположени предимно в 
градския център и по главната улица, постепенно започват да дават нов облик на 
нарастващия град и да оформят някои важни пространства в центъра. Една от по-
ранните обществени сгради още от 50-те години е тази на Профсъюзния дом с 
киносалон ―Д.Благоев‖ по проект на арх. Борис Иванчев, триетажна спокойна и 
уравновесена сграда с обществен характер. През 60-те години се изграждат 
редица нови  обществени сгради. Сполучлива и спокойна като архитектура е 
сградата на битовия комбинат на главната улица преди Сър пазар, проектирана 
от арх. Васко Василев. Сградата на Партийния дом на главния площад, по проект 
на арх. Цветана Нинова, е безспорно успешна като обем, пропорции и 
архитектура, за разлика от по-семплата сграда на Окръжния съвет отсреща. 
Сградата на театъра, проектирана от арх. Стефан Атанасов, е сполучливо 
свързана функционално и обемно със старата сграда на читалище ―Наука―. Но за 
съжаление в резултат на това свързване е загубено богатото на детайл и 
орнаменти фасадно оформление на читалищната сграда на арх. Н.Лазаров. 
Сградата на театъра заедно със сградата на градския хотел ―Хисаря‖, по проект 
на арх. Борис Кръстев, оформят добре пространството на проектирания от арх. 
Петко Еврев площад-градина отпред към главната улица. Друго оформящо се 
пространство по направлението на главната улица е пространството срещу 
гимназията. Там се изгражда широкоекранното кино „Георги Димитров―, по проект 
на арх. Иван Елкин. Големият обем на киното внася нов едър мащаб в една 
традиционна среда с двуетажни къщи по главната улица и не се възприема като 
удачна реализация дори и след изграждането на нови сгради в съседство. Тези 
нови сгради са Физкултурният дом, проектиран от арх. Фернандо Борисов и 
Битовият комбинат, проектиран от арх. Христо Христов. Заедно с 
широкоекранното кино те формират площадно градинско пространство, което 
променя заварената улична структура и внася нов по-едър мащаб в заварената 
градска среда.  

По протежение на главната улица „Георги Димитров― се изграждат и други 
обществени сгради. На пресечката с улица ―Цачо Сяров‖, на мястото на 
просъществувалата там дълго време джамия се изгражда сградата на ТПК 
„Колектив―, по проект на арх. Гено Василев. По негови проекти на главната улица 
са изградени сградата на Пощата в съседство с Партийния дом и шестетажната 
сграда на Държавното земеделско стопанство (ДЗС), която оформя ъгъла на 
главната улица и ул. ―Г.С.Раковски‖ в началото на Сър пазар, както и сградата на 
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Окръжния кооперативен съюз (ОКС). По-късно в долния край на Сърпазар е 
построена високата сграда на Аграрно промишления комплекс (АПК). А на улица 
―Хр.Кърпачев‖, сега бул. ―България‖ арх. Гено Василев проектира сградата на 
МВР. По проекти на арх. Петко Еврев са изградени сградата на Градската 
търговия срещу халите и сградата на Стоматологичната поликлиника на бул. 
―България‖ до митрополията. 

 

 
 

Профсъюзният дом „Д.Благоев―, проект - арх. Борис Иванчев 
 
 

 
 

Хотел ресторант ―Стратеш‖ (―Хижата‖), проект - арх. Иван Николов 
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Извън центъра и главната улица също се изграждат нови обществени 
сгради. Сред тях най-значителна е сградата на Окръжната болница ―Д-р Параскев 
Стоянов‖, проектирана от арх. Влад Владов. Въпреки едрия си обем тя е 
сполучливо решена като функция и има благоприятно обемно архитектурно 
въздействие. На площада при ж.п. гарата по проект на арх. Петко Еврев е 
изградена Автогара в комбинация с висока административна сграда на 
автомобилния транспорт.  

През 60-те и 70-те години се активизира и училищното строителство в 
съответствие с потребностите на нарасналия град и развиващата се промишлена 
дейност. Изграждат се  сградата на техникума по механоелектротехника извън 
града в посока към завод ―Балкан‖ по проект на арх. Христо Христов, новата 
сграда на училище ―Марко Иванов‖, (сега у-ще ―Хр.Никифоров‖) по проект на арх. 
Петко Еврев, сградата на ветеринарния техникум, новата сграда на училище 
―Йосиф І‖ във Вароша по проект на арх. Алеко Карловски, сградата на 
математическата гимназия по проект на арх. Донка Якимова, общежитието в 
езиковата гимназия по проект на арх. Гено Василев. Изграждат се също и 
пристройки към съществуващите училищни сгради на гимназията и 
прогимназията. Изграждат се и нови сгради на детски градини и детски ясли, по 
типови проекти. Сградата на детската градина във Вароша, както и училище 
―Йосиф І‖(сега „Панайот Пипков―) с едрите си обеми нарушават мащаба и 
характера на архитектурната среда. Сградите на детската градина и детските 
ясли на улица ―Софийска‖ (сега „Съйко Дъев―) отнемат едно от малкото публични 
озеленени  площи в града и място за игра на децата, наричано в миналото 
―детската градина‖.  

През 60-те години продължава успешно да се устроява паркът “Стратеш”. 
Там са изградени и някои обществени сгради - хотел ресторантът ―Стратеш‖ по 
проект на арх. Иван Николов, Летният театър и Туристическият дом по проекти на 
арх. Христо Христов. Изготвен е паркоустройствен план на ―Стратеш‖ от  арх. 
Петко Еврев и инж. Коста Енчев. По техни проекти се устройва и Зоопаркът, който 
благодарение на грижите на общината и служителите му, се превръща в 
забележителност на града и любимо място за посещения и развлечения на 
гражданите и най-вече на малките деца. С изградения пешеходен въжен мост над 
реката паркът ―Стратеш‖ е станал вече по-лесно достъпен от центъра на града. 
Официално откриване на парка Стратеш става през 1964 г.  

По-късно, през 1977 г. на Чуклената под Белия паметник са преместени 
всички по-малки паметници от Освободителната война, които до тогава са били 
на Сър пазар и на други места в града. Така се оформява мемориал ―Алеята на 
българо-руската дружба‖ в памет на загиналите в руско-турската война. Още по-
късно, през 2007 г. там са преместени и паметниците на руски войни от 
местността Червен бряг. От площадката на мемориала, която е в оста на 
Железния мост, се открива панорамна гледка към града.  

 
70-те и 80-те години – хипер растеж и деформации в градската структура 

 
Предвид нарастването на града и развитието му като окръжен център през 

1965 г. е одобрен нов градоустройствен и идейно застроителен план, изготвен в 
―Главпроект‖ от архитектите Рачо Стоянов, Лиляна Кръстева и Атанас Атанасов. 
Планът от 1965 г. е разработен на базата на проектно население за 1980 година 
от 65,000 жители, от които 53,000 се предвижда да живеят в града и 12,000 - в 
съставните села, Гозница - 6,000, Продимчец - 4,000 и Скобелево - 2,000 жители, 
които се предвиждат за бъдещи градски квартали. Планът отразява 
предвижданията за значително разширяване на материално производствената 
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база на града в секторите машиностроене и металообработване, кожарска 
промишленост, хранително-вкусова промишленост, местна и кооперативна 
промишленост. Обособени са ясно производствените зони – северна, източна и 
западна. Планът предвижда усвояване на терени извън града за жилищно 
строителство, вече в жилищни комплекси - жилищен комплекс "Заводски жилища" 
(―Маркс - Енгелс‖, сега ―Здравец‖) с 18 хектара площ и 4,500 жители, жилищен 
комплекс "Червен бряг" (―Ленин‖) с 33 хектара площ и 4,500-5,000 жители, 
жилищен комплекс "Бабаковец" (―9-ти септември‖) с  60 ха площ и 11,000 жители. 
Това са бъдещите едропанелни жилищни комплекси. Сериозно нараства общата 
градска територия - от 485 на 670 хектара площ. [ 2 ]. Това е наложено от бързото 
увеличаване на градското население и от разширяването на промишленото 
производство. Две от близките до града села, с.Гозница и с.Продимчец, са 
превърнати административно в негови квартали. Очакването е те да се превърнат 
постепенно в истинска градска среда.  

За града предстои период на бурно и трудно контролирано нарастване, 
което ще доведе до хипертрофия в неговата структура. При такова бързо 
количествено развитие много трудно се постига качество в прекомерно 
разширената територия на града, особено в периферните му части.  

В духа на властващия през ХХ век модернизъм градоустройството е 
подвластно на принципа на стриктното функционално зониране. То се наблюдава 
и в планирането на Ловеч, с ясното разграничаване на производствените и 
жилищните зони, наложено поради замърсяващия характер на производствените 
дейности. Това води до разчленяването на града на обособени и автономни 
елементи или градски части, които трудно общуват функционално, и най-вече 
като структура, мащаб, композиция, естетика и като характер на градската среда. 
Те ще останат задълго като тежко бреме за следващите периоди на градското 
развитие. Но през 70-те години са в период на интензивно формиране, 
съпроводени от еуфорията на бързо нарастващия град. 

В обособените промишлени зони се формира един различен по характер 
град – ―Производственият град‖. Там се изграждат големи по обем нови 
производствени цехове и съпътстващите ги административно-битови сгради. 
Сериозно нараства източната производствена зона, където основните 
производства са кожарското на завода ―Велур‖ и машинното на завода ―Елпром‖, 
но наред с тях се организират и редица други предприятия. В северната 
производствена зона основното предприятие е завод ―Балкан‖, допълнен с 
мебелното предприятие ―Тодор Кацаров‖ и други по-малки производствени и 
складови обекти. В западната производствена зона основното предприятие е 
консервното ―Мелта‖ както и редица складови площи при ареала на ж.п. гарата. За 
отбелязване е, че площта на производствените зони вече е по-голяма от площта 
на жилищните зони на града. Този феномен е характерен за градовете от 
индустриалната епоха и Ловеч не прави изключение. Тази голяма площ се дължи 
на нискотехнологичните площоемки и енергоемки производствени дейности от 
това време. Но без съмнение промишленото производство е основен фактор за 
развитието на града и неговото нарастване, то осигурява работни места и 
създава условия за развитие на другите градски функции в сферата на 
обслужването, здравеопазването, образованието, културата. Наред с ползата от 
промишлените дейности обособеният ―Производствен град‖ носи и редица 
негативни черти и ефекти – замърсяването на въздуха, подземните води и водата 
на реката, производствения и транспортния шум, запрашаването на въздуха, 
повишаването на околната температура, електромагнитните излъчвания, а също 
и в чисто естетически аспект – неестетичната физическа среда на промишлените 
терени с огромните асфалтови покриви на халета и цехове и с обширните и 
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неподредени асфалтирани дворове. Мащабът и обликът на ―Производствения 
град‖ е коренно различен от мащаба и облика на стария, ―Жилищния град‖, сгушен 
сред природните дадености.  

Но и ―Жилищният град‖ се променя драматично. Жилищното строителство 
в града продължава със все по-голяма интензивност и височина през 70-те и 80-те 
години. В този период поради нарасналите потребности от жилища, които не 
могат да се задоволят в рамките на града, започва изграждането на 
едропанелните осеметажни жилищни комплекси извън града - ―Ленин‖ (сега 
―Червен бряг‖ по проект на арх. Лиляна Кръстева), ―Маркс – Енгелс‖, (сега 
―Здравец‖ по проект на арх. Росица Гондова) и ―9-ти септември‖ (сега ―Младост‖, а 
в разговорната реч ―Бабаковец‖). С построяването им чувствително нараства 
градската територия и се променя още по-решително обликът на града. 
Панелните ―комплекси–спални‖ в Ловеч, както навсякъде в страната, остават 
задълго недоизградени, неблагоустроени, с недостатъчно обслужващи обекти и 
озеленени площи, но дават възможност на много семейства да придобият 
жилище и да се смекчава жилищната криза. В градската панорама те се налагат 
със завишения мащаб на големите си обеми и някак си потискат стария град. 

 

  
 

Съжителство на жилищни сгради с три несъвместими мащаба на улица ―Ген. Скобелев‖ 

 
Но и в чертите на града се изграждат все по-големи по обем и етажност 

жилищни блокове. Те са построени вече не по монолитния начин, характерен за 
60-те години, а по строителните системи с пакетно повдигащи се плочи и с 
едроплощен кофраж. Фасадното им оформление се разнообразява освен с 
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оцветени мазилки, и с тухлени облицовки. Силуетът на улиците обаче се 
раздрусва окончателно и невъзвратимо – до старите жилищни блокове на 4 - 5 
етажа се появяват нови блокове на 8 - 9 етажа, сред оцелелите по чудо 
двуетажни къщи. 

Нарушената улична структура с тук там прекъснати улици се ―обогатява‖ от 
междублокови пространства, които не са добре благоустроени и озеленени. В 
исторически установената и продължително време изграждана улично-квартална 
и парцелна структура се привнася и намесва друга структура - безпарцелната, 
пренесената от жилищния комплекс. Това наслагване, това сблъскване на две 
различни по замисъл и концепция структури, едната – носител на индивидуалния, 
а другата – на колективистичния начин на обитаване, създава непреодолим  
конфликт в градската среда и се отразява дълготрайно негативно на нейния 
образ.  
  През тези години се оформя още един елемент на градската структура 
―Рекреационният град‖. В покрайнините на града се появяват т.н. ―вилни зони‖. В 
тях на градските жители са предоставени малки участъци „земи за приложение на 
земеделски труд и отдих― през свободното време. Те компенсират загубения двор 
в жилищните терени на града и прекъснатата връзка със земята. Тези участъци се 
обработват като лозя и овощни градини и постепенно се застрояват с малки къщи. 
Площта, която заемат ―вилните зони‖ е значителна – по-голяма от площта на 
самия град. Те са разположени в местностите Синан тепе, Бабаковец, Червен 
бряг и др. По своята същност появата на тези територии е реакция срещу 
прекаленото обобществяване и отнемане на частната собственост. При други 
условия и в други размери те заместват обширните в миналото площи от частни 
лозя в същите тези местности. ―Рекреационният град‖, който формират ―вилните 
зони‖, е явление на социалистическата епоха. Вилните участъци  дават 
възможност за приложение на индивидуален труд и прекарване на свободното 
време на човека от индустриалната епоха. По този начин те предоставят 
своеобразна компенсация на ограничената индивидуалност, която не може да се 
прояви в унифицирания начин на живот в жилищния блок и в жилищния комплекс.  
  Така постепенно през 60-те и 70-те и особено през 80-те години настъпват 
сериозни промени в градската структура. В миналото през 30-те години тя е 
съградена от сходни по обем модули – малки къщи на 2 етажа в дворове, 
мащабът е единен, а силуетът спокоен. През 60-те години с появата на 
жилищните блокове започва преобразуването й. В началото на това 
преобразуване се наблюдава смесване на два мащаба и два коренно различни 
модула – малка по обем къща на два етажа с двор и голям по обем жилищен блок 
на четири етажа с междублоково пространство. Структурата е нарушена, силуетът 
е неспокоен. Намерението, заложено в идейно-застроителния план, е в 
перспектива да се постигне отново единен мащаб, вече с уедрения по обем модул 
на жилищния блок. Но появата на още по-едри обеми на жилищни блокове на 
осем и повече етажи през 70-те и 80-те години прави непостижим единния мащаб, 
структурата и силуетът остават постоянно динамични, неспокойни. 

През 1968 г. архитект Борис Иванчев с безпокойство споделя резултата от 
динамичните промени в градския образ: ―Така постепенно се получава образа на 
град с различни височини на застройките: стари и нови, ниски и високи сгради 
се редуват при съществуващи улици и съществуващи дадености... ―Погледнат 
от височината "Стратеш", човек обхваща с погледа си почти цялата 
територия на града - един макет в естествена големина. От там могат да се 
правят доста прецизни изводи. Вижда се града, осъден на подмладяване, със 
своя неспокоен, подвижен силует от стари и нови сгради, с ниски и високи 
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обеми и за жалост с оскъдна зеленина, И в ляво - тихия и спокоен силует на 
Вароша, задрямал в средновековна романтика, миловиден и симпатичен.‖ [ 2 ]. 
 

 

Схема на гр. Ловеч от края на 80-те години с означени важни обществени обекти 

1. Областен комитет на БКП, 2. Областен народен съвет, 3. Общински народен съвет, 4. Областно 
управление на МВР, 5. Съдебна палата, 7. Българска народна банка, 9. Държавна спестовна каса, 
10. Кино ―Димитър Благоев, 11. Кино ―Георги Димитров‖, 12. Автогара, 13. Автосервиз, 14. 
Читалище, 15. Хотел-ресторант ―Стратеш‖, 16. Хотел-ресторант ―Хисаря‖, 17. Хотел ―Ловеч‖, 18. 
Църква ―Св.Богородица‖, 19. Църква ―Св.Неделя‖, 20. Зоопарк, 21. Туристическа спалня, 22. 
Спортна зала.  

За тридесет години в периода 1946 – 1975 г. населението на града се 
увеличава над четири пъти и достига 44 хил. души. След още десет години през 
1985 г.  броят на населението достига почти 49 хил. души., а през 1989 г. – 51 
хил.души. Хипертрофия се наблюдава и в неговата територия, която нараства 
чувствително. Нарушено е равновесието на малкия в миналото град сред 
природата. Той се е деформирал и нараснал толкова много, че е изключително 
трудно да бъде нормално благоустроен и осигурен инфраструктурно. Затова 
постигането на хармония, каквато е имало през 30-те години или още по-отдавна 
по времето на ―Възрожденския Ловеч‖ и на ―Алтън Ловеч‖, не е възможно по 
цялата територия на града, а само в ограничен пространствен обхват. Като такъв 
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винаги е избиран центърът на града. Там винаги се концентрират усилията за 
сметка на градските периферии.  

 
 гр. Ловеч - Директивен план хипотеза към Общия градоустройствен план, 1985 г. 
 

 През 1967 г. след спечелен конкурс в „Главпроект― за центъра на града, арх. 
Асен Горанов поема и ръководи градоустройственото проектиране за Ловеч, в т.ч. 
проектите за центъра и за отделни градски части. През 1972 г. колективът на арх. 
Асен Горанов, който разработва градоустройствените планове за Ловеч в 
Главпроект,  преминава в Института КНИПИТУГА, където през 70-те години, 
попълнен с млади архитекти, разработва нов Общ градоустройствен план на 
Ловеч. Впоследствие поради напускането на арх. Горанов работата по плана 
продължава през 80-те години под ръководството на арх. Иван Димчев. Планът е 
завършен през 1986 г. и е актуализиран през 2001 г. Този план отчита 
тенденцията за урбанистично нарастване и я транспонира в прогнозата за 
бъдещето градско развитие. При съществуващо население в 1989 г. 51200 души 
планът предвижда проектно население 65200 души и увеличаване на общата 
градска територия с над 200 ха - от 1167,7 ха на 1280,1 ха. Предвидено е 
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увеличаване площта на жилищните терени, на обществените терени, на 
промишлените терени, на терените за инфраструктура, на озеленените и 
рекреационни площи в града и край града. Жилищната територия на града 
нараства чувствително с предвидените жилищни комплекси. Към територията на 
града са включени двата квартала на бившите села Гозница и Продимчец. 
Промишлените зони заемат територия, по-голяма от останалия град. Земите за 
лично ползване (за земеделски труд и отдих) край града също заемат огромна 
територия.  

 

 
 

Ловеч - Общ градоустройствен план от 1986 г., компютърно изображение 
 

В схемата към общия план, която показва най-общо градската структура, се 
наблюдава предвиденото стриктно функционално зониране. Ясно обособени са  
промишлените територии, развити върху обширна площ далече на север. 
Жилищната зона е структурирана в уедрени структурни единици с различен 
режим на застрояване. Компактната структура на града прераства в разчленена 
структура с включените от запад жилищни квартали на бившите села Гозница и 
Продимчец.  
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Ловеч - Общ градоустройствен план – актуализация 2001 г. – обща планова структура 
 

  В общия градоустройствен план се наблюдава логично проведена 
транспортно - комуникационната система, в голямата си част реализирана още 
през 80-те години с обходните трасета от изток и от запад на града. Системата е 
удачно допълнена с предложения за напречни транспортни връзки с нови мостове 
над реката, което е необходимо за подобряване на вътрешноградските 
комуникации. Предвидени са също транспортно успокоени направления по улица 
„Цачо Шишков― и по продължението на пешеходната главна улица „Търговска― на 
север при Сър пазар. 
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Ловеч - Общ градоустройствен план – актуализация 2001 г. 
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В общия градоустройствен план от 1986 г., както и в актуализацията му от 
2001 г., е предвидено разширение на жилищната територия на града върху 
местността „Червен бряг―. Очевидно е, че при новите условия, настъпили след 90-
те години, и при намалялото население на града, това предвиждане изглежда 
доста оптимистично и проблематично. Но там, както и на други места в източна 
посока в местността „Синан тепе― и в западна посока в местността „Боаза―, където 
традиционно се поддържат лозя в земи за земеделски труд и отдих, може да се 
очаква да се доразвива наличното вече вторично обитаване във вилни сгради.  

През 80-те години в института ―Главпроект‖ комплексен колектив от 
специалисти под ръководството на арх. Здравко Генчев провежда проучвания и 
проектиране на експериментален жилищен район в Ловеч в местността „Червен 
бряг―. Идеята е с този експеримент да се даде контратеза на скучните панелни 
жилищни комплекси. За целта с проекта се предвиждат по-малки и „раздвижени― 
обеми върху наклонения терен на хълма, организирани от богат набор 
обществено обслужващи обекти, спортни обекти и публични зелени площи. Това е 
съпроводено с много изследователски и научно приложни разработки от голям 
екип разнородни специалисти, с проведени редица семинари и конференции. 

 

  
 

Експериментален жилищен район ―Червен бряг‖ в Ловеч, проект на колектив с р-л арх. З.Генчев 
 

Намерението за изграждане на експериментален жилищен район в 
местността Червен бряг е обвързано и подкрепено с идеята, лансирана в Общия 
градоустройствен план, там да се формира вторичен градски център. Ето че 
развитието на градската структура води и до развитие на градския център. Двете 
исторически обособени ядра на градския център – при площад ―Т.Кирков‖ във 
Вароша и при площада пред съдебната палата в новия град, свързани с главната 
улица, търпят развитие на север по направлението на главната улица. Но 
развитието на града чрез жилищните комплекси подсказва развитие на градския 
център с ново ядро и в посока северозапад в района на „Червен бряг―. Това ядро 
получава и спортно рекреационна насоченост. Там е предвиден стадион и 
започва изграждане на пионерски дом, плувен басейн и спортни игрища. 
Междувременно там е подготвено и монтирането на българския павилион от 
Експо 1970  в Осака, който е съставен от четири синкави пирамиди от стъкло и 
алуминий. За съжаление това намерение е изоставено впоследствие.  

В градоустройствения план се търси пространствена връзка на вторичния 
център с основния център на града, като за целта се разчита и на терена на 
казармата, който в бъдеще да бъде предоставен за публични градски нужди. Но 
проектът на експериментален жилищен район на хълма Червен бряг не получава 
реализация. Забавена и почти изоставена е и реализацията на вторичния градски 
център, останал в периферията на града след като експерименталният жилищен 
район не се осъществява. Бъдещето развитие на града ще покаже доколко е била 
реалистична идеята и за жилищен район, и за вторичен градски център. 
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Фрагмент от Общия градоустройствен план на Ловеч с предвиждане за терена на казармата и за 
връзка със спортните обекти при вторичния градски център в подножието на м. ―Червен бряг‖ 

 
През 80-те години са разработени подробни устройствени планове за 

отделни структурни части на града и за промишлените зони. Живописна 
композицията на застрояване на стръмен терен предлага проектът на арх. 
Веселин Дончев за квартал „Дръстене―. За съжаление проектът е останал без 
реализация, но концепцията, която предлага, заслужава да бъде съблюдавана 
при бъдещото изграждане на квартала.  

 

 
 

Подробен устройствен застроителен план на квартал Дръстене, арх. Веселин Дончев, 1982 г. 



 56 

 

През целия период на 70-те и 80-те години в планирането на града и в 
изпълнението на отделните градоустройствени начинания важна роля изпълнява 
архитект Христо Христов като главен архитект в окръга и в общината. Той възлага 
работата по отделните проекти, участва в обсъжданията им, дава идеи, предлага 
решения, на практика участва наред с проектантите в градоустройствените 
разработки. Арх. Христов има виждания за развитието на града и неговия център, 
което обогатява и доразвива в контактите си с отделните специалисти, представя 
и защищава различните градоустройствени идеи пред управниците на града и 
окръга, доколкото това е възможно.  
 Обобщено може да се посочи, че периодът на 70-те и 80-те години е 
времето на най-интензивно градоустройствено развитие на Ловеч, съпроводено с 
непознато в предишните периоди демографско и териториално нарастване на 
града и с мащабни преобразувания на неговата градоустройствена структура. 
 
 

Транспортните проблеми на Ловеч 
 

През 70-те и особено през 80-те години в Ловеч се осъществяват важни 
транспортно-комуникационни проекти, с които да се решат проблемите с 
транзитното преминаване през града на автомобилното движение в двете посоки 
- ―изток-запад‖ и ―север-юг‖. Градоустройството на град Ловеч още в началото на 
ХХ век е свързано много тясно с решаването на тези транспортни проблеми, 
които произлизат от неговото кръстопътно местоположение и от сложните 
топографски условия. Още от римско време тук се кръстосват два важни пътя от 
север от Дунава на юг през Балкана (―виа Траяна‖) и другият – от изток на запад 
към Сердика. Провеждането на транспортните потоци по двете основни 
направления ―изток – запад‖ и ―север – юг‖ са занимавали много сериозно 
планиращите и управляващите града. Сложните теренно – топографски условия 
са затруднявали до максимална степен решаването на тези задачи и са налагали 
сложни и скъпи решения, които са се осъществявали сравнително бавно във 
времето.  

Направлението “изток – запад” е осъществявано по различно време по 
три различни трасета – северно през Табашко поле и Липака, средно през 
Стратеш и южно през Дръстене. Според данни, изнесени от инж. Трифонов в 
негови статии в сборника ―Ловеч и Ловчанско‖ преди Освобождението ―Пътят за 
Севлиево е минавал от Табашко поле през Узундере към Липака. Около 1865 г. 
по времето на Мидхат паша шосето прекарали през Стратеш. След войните 
1912-1917 г. шосето за Севлиево е прекарано през Дръстене до Пази мост‖ ( 8 ) 
Преди реализирането на пътя през Дръстене е имало идея, лансирана от инж. 
Лукан Хашнов, пътят да мине отново през Табашко поле и Липака, както е било в 
началото. За тази идея Трифонов пише: ―В 1905 год. съгражданинът ни инженер 
Лукан Хашнов в качеството си началник отделение мостове и шосета имаше 
идеята да прокара шосето за Севлиево пак там, гдето е било в най-старите 
времена (преди да се прокара през Стратиш) т. е. да почва от Табашкото 
поле, да върви из Узун-дере, Липака и т. н. и да излезе на местността „Пази-
мост. За тази цел държавата построи моста над р. Осъмъ при Табашкото 
поле, наречен Железния мост". С такъв обход движението от Севлиево към 
София е щяло да се изнесе на север в долната част на града. Срещу това 
предложение обаче се опълчват жителите на Вароша, защото смятали, че по този 
начин Вароша ще бъде изолиран от движението и ще западне икономически. Те 
настояли за провеждане на пътя за Севлиево през Вароша и Дръстене до 
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местността Пази мост. ―Гражданството на Вароша с мотивирано заявление и 
депутация дохожда в София, успе да осуети и да отложи постройката на тая 
варианта през Узун-дере. Гражданството искаше да се даде малко живот на 
старата част на града — Вароша.‖, пише Трифонов. 

Тази пътно-градоустройствена операция, реализирана в 20-те години на ХХ 
век предопределя за дълго време развитието на града. Цялото движение в посока 
изток – запад от Варна към София и обратно е преминавало през стария град 
Вароша и през Покрития мост близо 60 години, от 20-те до 70-те, когато е 
изграден обходът на града от север през Липака. Както виждаме, напредничавата 
идея на инж. Лукан Хашнов от 1905 г. е била изпреварила много своето време. Но 
гражданското виждане е било противоположно на неговото. За тогавашните 
мащаби на движението може би гражданското виждане е било по-правилно, но в 
кратък исторически хоризонт. То е целяло да се оживи старият град, като се 
проведе движението през него, защото те са залагали на максимата ―пътят е 
живот‖. В противен случай Вароша би останал един замиращ тупик. Цената на 
това гражданско решение обаче е събарянето на много от старите и ценни къщи 
на Вароша за разширяване на улица ―Васил Левски‖, която през Покрития мост се 
свързва с главната улица на града и продължава на север в посока Плевен и на 
запад в посока София. В далечен хоризонт виждането на Хашнов е било разбира 
се по-правилното. Това се е потвърдило от живота макар и след доста години. 

Чак през 70-те години е изграден северният обход с транспортен мост в 
индустриалната зона и трасе през местността Липака и Пази мост в посока 
Севлиево. Този обход  отклонява обременяващото града транзитно автомобилно 
движение през Вароша и Покрития мост. В резултат Вароша отново е тупик, но 
това е от полза за съхраняване на неговата градоустройствена структура и ценно 
архитектурно – историческо наследство. 

Направлението “север – юг” е определяло развитието на града покрай 
реката. То е оказало по-сериозна роля в развитието на градската структура, която 
добива издължена форма в тази посока. И по това направление е имало сериозни 
ограничения и теренни препятствия за преодоляване. Това са скалите, около 
които се вие реката. Римското трасе на пътя ―север – юг‖ (виа Траяна) е минавало 
високо под Акбаир над Башбунарските скали. През турско време трасето на пътя 
е пак там, но е стръмно и трудно, особено зимно време. Затова отдавна се е 
зародила идеята за прокарването му направо през скалите над Башбунар. През 
1892 г. е започнала работа по прокарване на пътя за Троян чрез просичане на 
скалите. Работата ръководил окръжният държавен инженер Ненчо Ганев. 
Впоследствие през 1896 г. принос за изграждането правят инж. Лукан Хашнов и 
инж. Трифон Трифонов. Пътят през Пресечената скала бил окончателно 
завършен през 1900 г. По този повод Трифонов отбелязва: “Постройката на 
тази варианта беше трудна, но тя е една бележита постройка, а в същото 
време украшение на гр. Ловеч. Окончателно се свърши в 1900 год.‖ [ 17 ]. С 
изграждането на този път направлението ―север – юг‖ добива по-пряко трасе. 
Главната улица на града (Търговска) продължава директно на юг през 
Пресечената скала. По нея преминава цялото движение от Плевен към Троян. 
След 1920 г., когато е изградено и трасето за Севлиево през Вароша и Дръстене, 
главната улица има второ отпушено продължение през Покрития мост по улица 
―Васил Левски‖. Така е преодолян тупиковият характер на града в двете посоки – 
на юг и на изток.  

С увеличаването на автомобилното движение, особено през втората 
половина на ХХ век, обаче това временно предимство на комуникацията през 
града се превръща в негов проблем. И по двете направления ―изток – запад‖ и 
―север – юг‖ през града преминава интензивно автомобилно движение. Главната 
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улица е претоварена с транзитно автомобилно движение от Плевен към Троян. 
Нейното продължение по ул. ―Васил Левски‖ – също. Цялото автомобилно 
движение от София към Варна, в т. ч. и тежкотоварното,  преминава по тази улица 
в стария град и през Покрития мост. Наложителни са радикални решения за 
обхождане на града, които закъсняват твърде много. Едва през 70-те години по 
направлението ―изток – запад‖ е изграден северният обход през Липака,  а през 
80-те години по направлението ―север – юг‖ е изграден и западният обход на 
града с тунел под Акбаир. Обходът от запад с тунела е много сериозно 
транспортно решение, с което се отклонява транзитното автомобилно движение 
през центъра на града и Пресечената скала в посока Троян.  

 

 
 

Ловеч, пътят към Пресечената скала и ж.п. линията с тунела 

 

 
 

Реката, алеята на Башбунар, пътят през Пресечената скала и ж.п. линията - 
 успоредни линейни направления, насложени последователно едно над друго  
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гр. Ловеч, схема на града с основните транспортни направления 
 

Тези сериозни транспортни операции решават проблемите с автомобилния 
транзит през града и неговия център. Вътрешноградското автомобилно движение 
обаче е нараснало чувствително и също поставя сериозни проблеми и изисква 
адекватни решения в целия град и най-вече в центъра поради нарасналия му 
интензитет. Изграденият в началото на 80-те години нов транспортен мост южно 
от Покрития мост спомага значително за успокояване на площад „Тодор Кирков― и 
на Покрития мост от обременяващото ги автомобилно движение. Става вече 
възможно да се осъществява пешеходно движение по главната улица през 
Покрития мост чак до Вароша и да се организира центърът на града като спокойна 
пешеходна зона. 
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Архитектурният резерват Вароша и Покритият мост 

 
 До шейсетте години строителните намеси във Вароша вървят, без да се 
усеща специално отношение от страна на отговорните институции в града към 
миналото и без зачитане на архитектурното и градоустройственото наследство. 
Ценители на това наследство са само отделни личности като архитект Борис 
Иванчев, който проучва, заснема, фотографира, пише и милее за Вароша и 
неговата архитектура. Но вижданията и културата на отделни личности не са 
достатъчни, за да повлияят на общото отношение. Във Вароша се появяват някои 
нови жилищни сгради, които не отчитат характера на заварената архитектурна 
среда. Строят се и обществени сгради, които съвременният живот неизбежно 
изисква и налага, но архитектурно строителната практика не е на необходимото 
ниво, за да ги претвори в духа на варошчанската архитектура.  

Едва в края на 60-те и през 70-те години паралелно с интензивното 
нарастване и развитие на града се събужда общественото внимание и към 
неговото архитектурно историческо наследство от Възраждането, съсредоточено 
в квартал Вароша. През 1965 г. е открит паметникът на Васил Левски. Това 
събитие като че ли дава началото на грижите за Вароша и неговата архитектура. 
Мястото на паметника е сполучливо избрано – на хълма под крепостта, където 
Апостола често е минавал, отивайки към някоя от тайните си къщи при местните 
комитетски дейци. От там е минал за последен път през декември 1872 г. когато 
се е прехвърлил от  къщата на Сиркови в Дръстене към къщата на Величка 
Хашнова и след това е поел към Къкрина по Стратешкия път. Проведеният 
конкурс за паметника не дава резултат, всички предложени проекти са 
отхвърлени. Тогава е взето решение работата да бъде възложена на колектив от 
скулптори: Георги Гергов, Илия Илиев, Иван Кесяков, Димитър Димитров и 
архитекти: Александър Доросиев и Душко Романов. Въпреки някои различни 
мнения и по-сетнешни критики, трябва да се посочи, че изборът на материала 
бронз е правилен, защото паметникът се възприема на небесния фон. На същите 
скулптори е възложено да моделират и скулптурни портрети – бюстове на 
ловешки дейци на работническото комунистическо движение, разположени на 
подходящи места в кварталите, които по това време носят техните имена. В 
квартал „Дикисан― е бюстът на интелектуалеца адвокат Борис Баев, в кв. 
„Хармането― - на комунистическия трибун и кмет на града Никола Илиев, в кв. 
„Сърпазар― - на комунистическия деец Марко Иванов, в кв. „Вароша― - на 
работническия водач комунист Тодор Кацаров. Бюстове на Христо Кърпачев са 
монтирани в гимназията, която носи неговото име, и в казармата. По-късно 
скулпторът Илия Илиев прави и паметник на поета партизанин Христо Кърпачев, 
разположен на уширение на главната улица срещу градската градина. 
Монументалната пластика заема вече сериозно място в града, но е насочена към 
увековечаване преди всичко на комунистическите дейци.  

Все пак обръщането към възрожденската епоха и нейното архитектурно 
наследство във Вароша е похвално дело с положителен ефект за града. В 
Института за паметници на културата (НИПК) са започнали  сериозни проучвания 
на архитектурното наследство във Вароша. За тези проучвания отговаря арх. Ана 
Бъчварова. От запазените 440 варошчански къщи 182 са регистрирани като 
паметници на културата. С разпореждане на Министерския съвет № 364 от 
24.09.1968 г. кварталът е обявен за архитектурно-исторически резерват (АИР) 
Вароша. Грижата към старините вече има място в съзнанието на архитектите и в 
техните архитектурно-градоустройствени проекти и проучвания. В Главпроект 
през 1969 г. арх. Лиляна Кръстева и арх. Росица Гондова изработват 
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градоустройствен план на стария град. Вароша е до голяма степен запазен 
архитектурен ансамбъл, който не е застинал паметник на културата, а „жив 
организъм―. [22]. Там живеят няколко хиляди ловчалии със съзнанието и 
самочувствието за достойното минало на техния град и с ежедневието на 
съвременния им живот, в който са навлезли леките автомобили по 
калдъръмените улички, а антените на телевизорите са накацали по каменните 
покриви. Градските управници подемат идеята за реставрация с отговорно 
чувство и с типичен за времето ентусиазъм. Създадено е управление на АИР 
Вароша с ръководител Стоян Нейков. Той е човек на действието и работата върви 
успешно. За това допринася много и архитект Иван Николов не само като 
проектант, а и като директор  на НИПК. По негов проект е изграден музеят на 
Васил Левски под църквата ―Св.Богородица‖, там, където е била къщата на Марин 
поп Луканов. Сградата е покрита с каменни плочи в духа на старите къщи и 
въпреки по-едрия си обем, музеят застава сполучливо в ансамбъла на Вароша.  

 

 
 

Вароша, ансамбъл около ул. ―Марин поп Луканов‖ и съседните жилищни квартали 
Схема на арх. Кальо Калев 

 

Изпратен на място е арх. Кальо Калев, който ръководи реставрационните 
работи и проектира преустройства и адаптации. По негови проекти са изградени 
отново из основи редица къщи, но придържайки се към предишния им автентичен 
образ. Особено внимание е отредено на улица ―Марин поп Луканов‖, която дава 
достъп до църквата ―Св.Богородица‖ и до крепостта Хисаря и която през 30-те 
години е била засегната най-сериозно от ―модернизирането‖ на Вароша. В 
началото на улицата срадата на изложбената зала по проект на арх. Кальо Калев 
удачно се включва в ансамбъла на Вароша. Сполучливо реставрираните къщи и 
приятния човешки мащаб на възрожденския ансамбъл създават приятна 
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атмосфера и добро място за живеене, отдих и познавателни посещения на гости 
туристи.  

 

 
 

Изложбената зала в кв. Вароша, проект на арх. Кальо Калев 

 

 
 

гр.Ловеч – кв. Вароша, застроителен план, арх. Лиляна Кръстева и арх. Златка Колева, 1982 г. 
 

През 1982 г. е изготвен нов застроителен план на АИР Вароша от арх. 
Лиляна Кръстева и арх. Златка Колева. Той обхваща вече и контактната зона към 
площад ―Т.Кирков‖ и Покрития мост. В плана е отразено предвиденото още през 
1969 г. изграждане на новия транспортен мост, който да поеме движението и да 
направи възможно предоставянето на Покрития мост само за пешеходци. Планът 
предвижда разширяване на обектите за обществено обслужване и намиране на 
подходящи площи за администрация, търговия, обществено хранене, хотелско 
подслоняване, музейни експозиции и др.  
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Приемната сграда на архитектурно-историческия резерват Вароша,  
проект - арх. Лиляна Кръстева 

 

 
 

Реставрираните сгради на комплекса ―Драката‖, арх. Кальо Калев 

 
Във Вароша на брега на Осъма в близост до Покрития мост е изградена 

приемната сграда на архитектурно-историческия резерват Вароша, проектирана 
от арх. Лиляна Кръстева. Тази сграда се свързва много успешно с белия 
стоманобетонов Покрит мост. От другата страна на моста по проект на арх. Кальо 
Калев е реставриран комплексът ресторант „Драката―, който допълва много 
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сполучливо крайречния силует. Оформяването на площад „Тодор Кирков― 
продължава с изграждането на още няколко обществени сгради. Пазарният 
комплекс и хотел „Орбита― по проект на арх. Илия Дамянов и арх. Георги 
Хаджииванов е сполучлива адаптация на старата архитектура към съвременните 
потребности и функции на града. Модерната сграда на Младежкия дом, по проект 
на арх. Таня Дюлгерова на мястото на старото околийско управление също се 
вписва сполучливо в ансамбъла на площада и на контактната зона на резервата 
Вароша. Един добър завършек на площада е и сградата за музей и картинна 
галерия на архитектите Дамянов и Хаджииванов. За съжаление тази сграда не е 
своевременно завършена и остава дълго време в груб строеж. Само елегантната 
куличка отгоре е завършена изцяло и подсказва за качеството на проекта и за 
правилния избор на мястото за изграждане на този обект на културата. С лека 
ръка тази сполучлива и необходима на града сграда е съборена през 2010 г. 

 

 
 
Центърът на Вароша, градоустройствено решение: 1. Покритият мост, 2. Новият пешеходен мост, 
3.Транспортен мост, 4. Площад ―Тодор Кирков‖, 5. Приемна сграда на АИР ―Вароша‖, 6. Комплекс с 
хотел ―Орбита‖, 7. Комплекс ―Драката‖, 8. Окръжен музей с картинна галерия, 9. Младежки дом, 10. 
Група жилищни сгради.  

 
През 80-те години са извършени реставрационни работи на крепостта 

―Хисаря‖ по проект на арх. Валентин Нейков от НИПК. Тези работи се опират на 
резултатите от извършените през 60-те години системни разкопки от археолога 
Йорданка Чангова, както и от по-ранни разкопки, извършени още от Феликс Каниц 
през 80-те години на ХІХ век, а по-късно през 20-те години на ХХ век - от 
ловешките учители Михаил Хаджинеделчев и Гено Иванов и техни ученици от 
историко-археологическия кръжок. Реставрацията на крепостните стени и на 
обектите вътре в крепостта е осъществена в духа на подобни реставрации на 
крепостта ―Царевец‖ във Велико Търново във връзка с честването на 1300-та 
годишнина от основаването на Българската държава. Тя носи белега на това 
време, когато търсенето на основание за приповдигнато национално 
самочувствие достига до далечното средновековно минало и величие. 
Символичен израз на този подход е забитият в олтара в основите на 
митрополитската църква на ―Хисаря‖ стоманен кръст-меч, който се извисява над 
крепостта като своеобразен знак и акцент. Извършените сериозни 
реставрационни работи на старите възрожденски къщи възвръщат обаянието и 
чара на архитектурно историческия резерват „Вароша―, а реставрацията на 
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крепостта ―Хисаря‖ засилва допълнително притегателната сила на стария град 
като туристически обект.  

Тогава възниква идеята да бъде преустроен и Покритият мост, че да 
заприлича на моста на възрожденския майстор Кольо Фичето. Имало е дебати за 
това, как да се преустрои мостът. В началото са мислели при преустройството да 
се запази външният вид на белия стоманобетонов мост от 1932 г. Авторите, на 
които е възложено преустройството, арх. Христо Златев и арх. Велко Паланков, в 
статията ―Преустройството на Покрития мост‖ в сп. Архитектура  кн. 4, от 1983 г. 
пишат: ―Първите варианти на решението бяха разработени в този дух, без 
значителни фасадни изменения, като мазилката отвън също се запазваше. 
Едва по-късно ни бе поставено условието преустроеният мост да се доближи 
максимално до първообраза, изграден от Кольо Фичето през 1874 година.‖   

Това намерение е възприето и подкрепено от отговорни фактори на 
национално ниво, а на предупредителните гласове, че ще бъде допусната грешка, 
не е обърнато внимание. Не са взети предвид аргументи за авторското право, 
предупрежденията за неискреността на тази „реставрация―, с която се скрива 
стоманобетоновата конструкция с дъсчена обшивка. Скриването на същинската 
конструкция нарушава естетиката на моста. Не е било  коректно и необходимо да 
се преустройва и облича с дърво една елегантна стоманобетонова конструкция, а 
още по-малко  да се лансира тезата, че се възстановява мостът на Кольо Фичето. 
Очевидни са различията между преустроения мост, който е с два устоя и 
стоманобетонова конструкция, която не може да се скрие, и  моста на Кольо 
Фичето с пет устоя и дървена връхна конструкция, за да се твърди, че с 
преустройството  „мостът се  е доближил до оригинала, до първообраза".  

С преустройството през 1981 г. мостът е загубил безспорните качества на 
белия стоманобетонов мост, но не е могъл да постигне качествата на дървения 
мост на Кольо Фичето. Резултатът неизбежно е разочароващ. Постигнатият образ 
е неискрен. Горното осветление е премахнато, мостът е захлупен с двускатен 
дървен покрив с капандури, които дават оскъдно естествено осветление вътре. 
Красивите входни портали са разрушени. Мостът е удължен от двете му страни и 
входовете му са оформени от двускатния покрив с фасади, като при стопанска 
постройка. Дървената обшивка отстрани по фасадите не може да скрие 
стоманобетоновите носещи греди. Само вътре в интериора на моста може да се 
признае заслугата на авторите на преустройството, архитектите Христо Златев и 
Велко Паланков, които не са скрили елегантните овални стоманобетонови рамки, 
а са ги оставили да изпъкват на фона на дървената обшивка по тавана. Именно 
тези рамки създават благоприятното въздействие на вътрешния образ на моста. 
Но се налага общото впечатление, че образът на този мост има хибриден 
характер – в основата е стоманобетоновият мост, неумело облечен с елементи, 
уж наподобяващи стария дървен мост. ( 26 ) 

 
Като се изключи неудачното преустройство на Покрития мост цялата 

архитектурно-градоустройствена операция  във Вароша следва да се отчете като 
едно сериозно постижение, ―което обединява миналото с настоящето и 
бъдещето на града‖ и в резултат на което старият Ловеч ―възвръща своето 
неповторимо очарование и заживява с пулса на днешния ден‖. [ 24 ]. 
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Изграждането на градския център  

 
Центърът на града е бил винаги на първо място в грижите за градското 

устройство. След изграждането на сградите на Окръжния съвет и на Окръжния 
комитет на партията от двете страни на градския площад в началото  на 60-те 
години, продължава проектирането за оформлението на центъра, независимо от 
факта, че за него е дадено решение в градоустройствения план от 1965 г.  

През 1967 г. е проведен вътрешен конкурс в Главпроект за 
градоустройствено решение на центъра на града. Конкурсът е спечелен от  арх. 
Асен Горанов и в резултат той поема работата по нататъшното планиране на 
града. Неговата оригинална идея решава радикално заплетения комуникационен 
проблем в центъра, а именно по какъв начин булевард ―Христо Кърпачев‖ 
(булевард ―България‖) да се влее в главната улица и да поеме автомобилното 
движение от север на юг към Троян, а главната улица да остане само за 
пешеходци. Радикалното решение налага булевардът да премине направо през 
сградата на съдебната палата, която го задънва, и след това да се влее в 
главната улица, като премине доста измъчено зад поредицата стари сгради, 
завършващи с къщата на Златеви с куличката, която по-късно е наречена 
―бароковата къща‖. За реализирането на тази идея е съборена сградата на 
окръжния съд, а съдът е преместен далече на Сърпазар. Сградата на 
митрополията също е предвиждана за събаряне заради улицата, но за щастие 
това не се е случило.  

 

 
 

При пробива на бул.‖Хр.Кърпачев‖ сградата на Митрополията е запазена  
въпреки първоначалните намерения и тя да бъде съборена  

 
Съборена е обаче къщата на Златеви, „бароковата къща―, заедно с цялата 

поредица характерни къщи по главната улица, въпреки че в проекта те са 
запазени. Един пожар сутринта на 1-ви май 1974 г. в ―бароковата къща‖, който 
осуетява първомайската манифестация, е добре дошъл за управниците на града 
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и им развързва ръцете да събарят. Пожарът им дава основание да се разчисти 
пространството, заето от старите къщи и на тяхното място да премине по-лесно 
пробивът на булевард ―Христо Кърпачев‖. Булевардът е проведен, но прерязва 
квартала по такъв начин, че не може да се оформи що годе прилично застрояване 
от западната му страна. А и от изток, където се сливат с главната, вече 
пешеходна улица, остава едно пространство, което трудно може да бъде 
овладяно. Главната улица става пешеходна, но само до сливането й с булеварда, 
а в най-важната й отсечка до Покрития мост остава автомобилна. Оказва се в 
края на краищата, че това оригинално решение е постигнато с много жертви на 
характерни за града стари сгради. Но в онова време (70-те години) все още 
липсва необходимата култура за адекватно отношение към старата архитектура 
от следосвобожденската буржоазна епоха, за да бъдат обявени и опазени като 
архитектурни паметници на културата тези стари сгради и още много други 
стойностни сгради по главната улица. 

 

 
 

Къщата на Златев, наричана „бароковата къща― и  
поредицата съборени хубави стари къщи на главната улица в Ловеч 
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Проект на арх. Асен Горанов за централната част на гр. Ловеч, 1967 г. 
 

На дневен ред стои оформяването на третата страна на градския площад 
от запад. През 1968 г. за това място на площада е обявен конкурс  за дом на 
Градски народен съвет и търговски център. Конкурсните проекти до голяма степен 
дават предложения и за градоустройствено решение на този важен пункт в 
градския център. Конкурсните проекти, без изключение, вярно са оценили 
градоустройствената ситуация и предлагат ниска сграда на общинския дом в 
мащаба на изградените вече сгради на Окръжния съвет и на Партийния дом, 
сграда, която да оформи спокойна рамка на градския площад, отворен насреща 
към реката и зеления хълм Стратеш. Освен това конкурсните проекти показват 
намерението главната улица да се превърне изцяло в  пешеходна, идея, която се 
доразработва впоследствие през 70-те години и се реализира по-късно през 80-те 
години. Към главната улица се привързват поредица от пешеходни пространства, 
отворени към реката и хълма Стратеш. Конкурсът печели проектът на арх. Емил 
Мотовилков от Главпроект с оригинално и пластично стъпалообразно решение на 
обема на общинския дом. Този проект обаче не е реализиран. Резултатите от 
конкурса и най-важният сред тях – категоричното ориентиране към ниска спокойна 
сграда на общинския дом, не са зачетени.  

Няколко години по-късно се поражда идеята на това място да се издигне 
висока пунктова сграда за нов Партиен дом. Такова е желанието на партийните 
лидери в града и окръга. Архитект Хайне Стайнов и арх. Атанас Шекерджиев от 
Главпроект проектират сградата на високия Партиен дом с Дом за политическа 
просвета в по-нисък обем до него. Високата сграда е с интересно и пластично 
архитектурно решение, но от градоустройствена гледна точка е спорна, защото 
нарушава спокойния силует и мащаб на центъра. 

Площадът не успява да получи спокойна рамка от запад, а се разлива чак 
до булевард ―Христо Кърпачев‖, където го рамкират сградата на митрополията и 
стоматологичната поликлиника. Новият партиен дом се извисява над площадното 
пространство и го прави динамично и неспокойно. Отсреща израства едрият обем 
на универсалния магазин по проект на арх.Р.Танова и арх. Ем.Белоречки. Той 
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заема мястото на цял стар квартал между главната улица и улица ―Христо 
Кърпачев‖, наситен някога с разнообразни градски функции – магазини с различен 
характер, администрации, адвокатски кантори, сладкарници. 

 

 
 

Конкурсен проект за Градски народен съвет и търговски център,  
архитекти Т.Кръстев, Ив.Никифоров, П.Еврев, 1968 г.  

 

 
 
 

Партийните ръководители бързо осъзнават, че високата сграда не е удобна 
за тях и не се пренасят в нея, а си остават в ниската, но удобна сграда, която 
ловчалии наричат „белия дом―. Така градът се сдобива с два партийни дома – 
висок и нисък. След административната реформа през 1987 година във високата 
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сграда е настанена областната администрация, а в сградата на окръжния съвет е 
преместена общината. Тогава Ловеч става център на една от 9-те области, в 
която влизат бившите окръзи Плевен, Ловеч, Велико Търново и Габрово. В Дома 
за политическа просвета след 1989 г. ще бъде настанен Окръжният съд, който по 
този начин е реабилитиран като институция на съдебната власт и отново е в 
центъра на града. Но и двете сгради са неподходящи и неудобни за тези функции.  

 

 
 

План на централната градска част след 1975 г.  
Старите къщи са съборени и ул. ―Хр.Кърпачев‖ преминава през тях, за да се включи в главната 
улица. Система от площадни пространства са ―нанизани‖ отляво и отдясно на главната улица. 

 

През 80-те години изграждането на центъра на Ловеч е ускорено във връзка 
с определянето на града за посещение на дипломатическия корпус в страната 
през 1986 година. Това активизира архитекти, строители, управляващи в града и 
окръга, и е повод за включване на редица нови проекти в центъра и в съседни на 
центъра пространства, много повече от възможностите за реализацията им в 
определения срок. Ускорява се започналото строителство на редица обществени 
сгради. Представителният градски хотел „Ловеч―, по проект на арх. Петьо Драмкин 
от Туристпроект, заема място в пространството между главната улица и реката от 
халите до Покрития мост. Той поглъща друга поредица от стари къщи и 
историческия Червен салон. Големият обем на хотела е разчупен сполучливо в 
отделни едри фрагменти, които надвисват конзолно над главната улица и 
кореспондират директно със скалния венец под Американския колеж, като внасят 
нов динамизъм в оформеното пространство. 

Градоустройствената операция се води с размах. В центъра се 
преустройват и надстрояват сградите на окръжния съвет и на партийния дом с 
мансардни етажи, облечени в медна ламарина. Сполучливо са оформени 
надстройката и часовниковата куличка на сградата на окръжния съвет, 
преустроена вече като общински дом по проект на арх. Христо Христов и 
мансардния етаж на търговската сграда срещу халите по проект на арх. Петко 
Еврев.По главната улица и в съседство с нея израстват и други обществени 
обекти като домът на книгата по проект на арх. Иван Стефанов, сградата на 
научно техническия съюз по проект на арх. Стефан Ангелов, сградата на 
проектантската организация по проект на арх. Петко Гарванов. Новите и 
съществуващите обществени сгради се облицоват с камък и покриват с медна 
ламарина. След мазилковата архитектура, която дълго време е единственото 
възможно средство за фасадно оформление, използването на такива трайни 
материали, като медната ламарина и русенския камък, е истински разкош за 
архитектите и ефектът е видим, сградите са спечелили. 
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По-далече по главната улица започва реализацията на голям жилищно-
търговски комплекс ―Космос‖ по проект на  арх. Юлий Банов, арх. Чавдар Йотов и 
арх. Светла Йотова. Този комплекс внася не само нов мащаб, но и нова 
концепция за формиране на жилищно търговската среда на града. Той формира 
вътрешен търговски безистен, успореден на главната улица. Зад него по ул. 
―Христо Кърпачев‖ израства мощно високият жилищен блок ―Цачо Сяров‖, по 
проект на арх. Христо Христов. Сградата на БНБ, по проект на арх. Асен Горанов 
и арх. Елка Рибарова, оформя ново площадно пространство между комплекса 
―Космос‖ и хотел ―Хисаря‖. Тази сграда, със своята композиция и тежка каменна 
физиономия, носи белезите на характерния за тогавашното време монументален 
тип архитектура.  

 

 
 

Градският площад с пешеходния мост и високата сграда на областната администрация,  
проект - арх. Хайне Стайнов 

В далечния план – високи жилищни блокове променят мащаба на града 
 

Една от сериозните реализации в центъра на града, осъществена във 
връзка с посещението на дипломатическия корпус, е пешеходната зона, 
оформена по проект на колектив на арх. Хайне Стайнов. Тя започва още от 
гимназията и продължава по главната улица през Покрития мост до площад 
„Тодор Кирков―. От двете й страни към нея се приобщават уширения и площадни 
пространства, настлани, както и самата улица, със скъпи настилки от гранит, 
мрамор и керамика. Едно от тези прилежащи на улицата пространства е това при 
широкоекранното кино и физкултурния дом срещу гимназията. Следва 
пространството пред новата сграда на БНБ. След него е пространството на 
градската градина пред читалището. Срещу градската градина се отваря друго 
пространство, насочено към реката. Там е издигнат голям паметник на поета 
партизанин Христо Кърпачев – с шмайзер и с перо в ръката, както го е видял 
скулпторът Илия Илиев. Следва главният площад при партийния дом и окръжния 
съвет. Най-сетне е реализирана идеята за този отворен към реката площад, 
датираща още от 30-те години. От него е изграден елегантен дъгообразен 
пешеходен мост през реката по проект на талантливия инженер Лало Райков. 
Този „мост без път―, както веднага го назоват ловчалиите, продължава 
пешеходната зона отвъд реката, където предстои да се изгради мемориален 
комплекс със скулптурни композиции и пантеон на загиналите през войните и 
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съпротивата. Този проект обаче остава нереализиран. Донякъде е оформено 
пространството отвъд пешеходния мост и изградения, но също недовършен музей 
с картинна галерия на брега на реката. Речното пространство също е сериозно 
моделирано с подпорни стени и прагове, които трябва да оформят водни 
огледала по течението.   

 

 
 

Пешеходният мост (―Мостът без път‖), проект - инж. Лало Райков  
 

След главния площад със злополучните ―стъпала на равно‖ (друго успешно 
наименование на ловчалии) пешеходната улица продължава до мястото, където 
се слива с пробива на булевард ―Христо Кърпачев‖. Двете улици от тук нататък 
продължават успоредно заедно покрай хотел ―Ловеч‖, като пешеходната 
компромисно се превръща в широк тротоар на транспортната и продължава през 
Покрития мост. От другата страна на улицата срещу хотел „Ловеч― по проекти на 
арх. Огнян Симеонов и арх. Елисавета Чолакова е „възстановена― съборената 
„барокова къща― заедно с поредица стари градски къщи. Това, разбира се, не са 
същинските стари къщи на града, а тяхно еклектично подобие. В бързането за 
посрещане на дипломатическия корпус се оформят фасадите на тези сгради към 
улицата, а вътрешното им довършване е оставено за по-късно. Тези 
преустройства, както и това на Покрития мост, не може да не извикват усещането, 
че това не са автентични архитектурни ценности. Въпреки тези пропуски и това 
наподобяване на стари, вече несъществуващи сгради, не може да се отрече, че 
операцията по изграждането на центъра заедно с реставрациите във 
възрожденския квартал Вароша създава голямо самочувствие за Ловеч и 
неговите граждани. Това е най-мащабната, а може би и най-успешната 
градоустройствена реализация в историята на града, която формира градския 
център и въпреки посочените пропуски има определено дългосрочен 
положителен ефект върху градската структура и градския образ. За съжаление 
успехът е концентриран върху твърде малка територия. За повече не стигат 
силите.  
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На това място между хотел „Ловеч― - вляво и реставрираните къщи - вдясно  
пешеходната улица се превръща в тротоар 

 

 

 
 

Главната улица е станала пешеходна. Тук са „стъпалата на равно―  
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Общината и долепената до нея сграда с Виенската сладкарница,  
проект - арх. Христо Христов 

 

 

 
 

Сградата на СП ―Градска търговия‖, проект - арх. Петко Еврев 
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―Реставрираните‖ стари къщи, наречени ―бароковите къщи‖,  
проект - арх. Огнян Симеонов и арх. Елисавета Чолакова 

 
С малки резерви може да се твърди, че периодът на следвоенното 

социалистическо развитие на града е сред успешните периоди на Ловеч. Това е 
времето на най-значително нарастване на града и най-успешно развитие на 
неговата икономика, разбира се в условията на централизирано управление и 
потисната частната инициатива и човешки права. Този период трудно може да се 
равнява с другите периоди на разцвет, каквито са „Алтън Ловеч―, „Възрожденският 
Ловеч―, както и „Ловеч от 30-те години―, но все пак се доближава до тях. 
Проблемът на този период обаче се крие в териториалнта хипертрофия на 
градския „организъм― и в невъзможността успехът с организацията на градското 
пространство да се разпростре по цялата територия на града.  

Реконструкцията на центъра, макар че повдига самочувствието на 
гражданите, изявява още по-ярко сивотата на безличните жилищни комплекси, на 
бедните покрайнини и мръсните индустриални зони. В следващите години 
жителите на града, в началото видимо доволни от престижните реализации в 
центъра, привикват с външния блясък и започват дълбоко да усещат контраста с 
тяхната непосредствена жилищна и трудова среда. Тяхното доволство и 
самочувствие започва да отстъпва на все по-ясно усещаното неудовлетворение. 
То се дължи на многобройните нерешени битови и благоустройствени проблеми 
на града  за сметка на престижните обекти в центъра. Недостигат все повече и 
повече жилища и става ясно, че жилищният проблем няма да може да бъде 
решен, въпреки обещанията и програмите. Оказва се, че класните стаи в 
училищата са по-малко от необходимите, училищата от миналото, тези някога 
красиви домове на образованието, са оставени без грижа за ремонтиране и 
усъвършенствуване. В жилищните комплекси липсват детски градини, магазини, 
културни обекти, места за събиране и общуване на хората, които трябва да ги 
търсят далече в малкото препълнено пространство на градския център.  

И както се е случвало в миналото, след всеки период на възход, ще 
последва време на криза в градското развитие. Градът ще изпадне в застой и 
упадък, което ще се отрази зле на градската среда и на градския образ.  
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Градоустройството на Ловеч в годините на преход 
 

След 1989 г. в страната започва продължителен период на преход от 
тоталитарно управление и централизирана икономика към демократично 
устройство на обществото и пазарна икономика. Период, много по-продължителен 
от всички очаквания и с много негативни ефекти върху градското развитие и 
устройство. И както през всяко време на революционни промени, в началото на 
този период се отрича всичко, което е наследено - и лошо, и хубаво, и се руши, 
вместо да се гради и надгражда. В тези години градската среда започва да 
деградира, оставена без грижи и поддържане, а и подложена на съзнателно 
разрушаване. Годините на преход се оказват по-бедни в битието на града, по-
незабележими в неговото движение напред, по-скромни в моделирането на 
неговия градски образ, в сравнение с предишния социалистически период с 
всичките му неудачи в градското планиране и развитие.  

След девети септември 1944 г. до края на осемдесетте години е извървян 
продължителен път в българското градоустройство и е натрупан сериозен опит, 
макар в условията на заличена частна собственост, потискана частна инициатива 
и силово налагане на колективистичен социалистически стил на живот. Няма 
съмнение, че този градоустройствен опит не може да служи адекватно при 
създаващите се нови обществено-политически условия и реабилитиране на 
частната собственост. Но твърде лекомислено е отхвърлено и положителното в 
него, което може да бъде полезно и да се използва. Така се стига до състояние на 
застой, празнота и нестабилност на градското планиране.  

Най-сериозният недостатък на прехода в областта на градоустройството е 
пренебрегването на обществения интерес за сметка на частния, което се отразява 
негативно на градската среда. Реабилитацията на частната собственост чрез 
реституцията по принцип е справедливо действие, но когато е проведено тотално 
и безогледно, се стига до друга крайност – пренебрегване на обществения 
интерес и  посягане върху публичната собственост и публичното пространство в 
града. А именно публичната собственост и публичното пространство са тези, 
които създават и крепят градската структура. Градът е град благодарение на 
публичните обекти и пространства – улицата, площада, градската градина, 
църквата, общинският дом, училището, читалището ... Публичните обекти и 
пространства в периода на преход са застрашени не толкова от реституцията, 
колкото от приватизацията. Приватизацията на производствени и обслужващи 
обекти е явление с положителен ефект, защото съдейства за събуждане и 
развитие на частната инициатива, за създаване на работни места, за 
производство на стоки и услуги и поражда оживление в града и градската среда. 
Но приватизацията на публични обекти и публични пространства е опасно 
явление и вещае неудачи за устройството на градовете.  

В Ловеч реституцията няма сериозна проява поради факта, че са останали 
малко обекти за реституиране, тъй като отчуждените в миналото къщи 
своевременно са заменени с жилищни блокове или са съборени заради 
провеждане на улици и други обществени мероприятия. Но приватизацията, която 
върви паралелно с реституцията, е по-сериозната заплаха за публичните обекти и 
публичното градско пространство. В града са приватизирани много от 
обществените обекти, които имат важно значение за града и за устойчивостта на 
градската структура. Освен производствени и обслужващи обекти – магазини, 
ресторанти, сладкарници, хотели, сервизи, битови комбинати, банки, в града са 
приватизирани административни сгради, спортни, дори и културни обекти. Не са 
засегнати от приватизацията само читалищните, болничните и училищните 
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сгради. Приватизацията предава имущество и терени в частни ръце, които в 
много от случаите не са подготвени, а и нямат интерес да ги стопанисват добре, 
да ги поддържат и благоустрояват. Напротив, те имат комерсиални намерения да 
ги изоставят до пълната им разруха, за да ги заменят с други, печеливши 
търговски обекти. В Ловеч това се случва с кинотеатрите, които отдавна не 
функционират, с административната сграда на АИР ―Вароша‖, за която не се 
полагат грижи за поддържане, с останалата недовършена сграда за музей и 
картинна галерия, която е съборена с намерение да се изгради на нейно място 
голям хотел с казино.   

В началото на прехода през 90-те години, изпълнени с политически 
пристрастия и отричане на миналото, в града не се строи нищо ново, като 
изключим сградата на създадената компания ―Литекс комерс‖ на главната улица. 
Но пък са разрушени паметниците на антифашистите и партизаните. Премахнат е 
и паметникът на поета партизанин Христо Кърпачев в центъра на града и 
възниква идеята на неговото място да се въздигне църква, но дълго време тази 
идея остава нереализирана. Архитект Христов, главен архитект на Ловеч по това 
време, се противопоставя на това намерение и предлага новата църква да бъде 
построена срещу пешеходния мост, на мястото, предвидено за мемориал и 
пантеон на загиналите във войните и съпротивата. Той търси да осмисли идеята 
за пантеона, като го замени с църквата. Реакцията срещу това предложение 
обаче е ожесточена и естествено – подкрепена с грубо политизиране.  

През началните години на прехода продължава икономическата криза и се 
задълбочава градският упадък. Противно на очакванията, приватизацията не 
съживява изпадналите в криза производства, а ги води до фалит. Закрити са 
много от важните за града производствени предприятия, които преди са 
гарантирали неговия поминък. Съкратените работни места и затруднените 
социални условия предизвикват миграция на население навън от града. 
Градското население намалява стремително – от 63 хил. д. през 1985 г. до 44 
хил.д. през 2001 г. и до 36 хил.д. през 2011 г. Това се дължи не само на 
отрицателния естествен прираст, но и на големия механичен отлив. Много млади 
хора мигрират към столицата и чужбина. Тенденцията е за продължаващо 
намаляване на населението на града, което събужда тревога.  

В началото на прехода при затрудненото градско развитие, съпроводено с 
намаляване на населението, свиване на производството и загубване на важни 
градообразуващи функции, поддържането на градската територия и нейното 
устройство става все по-трудно и скъпо.  За градското стопанство, за градската 
инфрактруктура и за благоустройството няма адекватни грижи, няма и финансови 
възможности. Градът е подложен на воден режим, има недостиг на питейна вода, 
авариите във водопроводната мрежа зачестяват. Преустановена е работата по 
изграждането на водоснабдителния язовир ―Черни Осъм‖ поради протести от 
страна на екологичните организации. Всичко това задълбочава чисто градските, 
градоустройствените проблеми. Затова големи по площ части от града остаряват, 
изостават и деградират. Те са същите тези територии в периферията, за които в 
предходния социалистически период не са достигнали сили и средства, за да 
бъдат обгрижени и подредени – жилищните комплекси и промишлените зони. 

В жилищните панелни комплекси населението е намаляло, но 
проблемите в тяхната територия са се задълбочили. Там вече има празни, 
изоставени апартаменти, защото техните собственици са се върнали в селата си, 
където се живее с по-малко разходи. Панелните жилища са с лоша топлинна 
изолация  и нискокачествено техническо оборудване. В комплексите е създадена 
еднообразна и скучна среда за обитаване. Тежките многоетажни обеми и 
преоразмерените междублокови пространства не предлагат верен човешки 
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мащаб и градски характер на средата, загубена е улицата и уличното 
пространство като типичен елемент на традиционната градска жилищна среда.  В 
тях липсва чувството  за идентичност и принадлежност към града както и за 
приемственост в градското развитие. Те създават феномените апатия, 
отчужденост, самотност и анонимност. Общата държавна собственост на 
територията в комплексите, схващана по-скоро като ничия собственост, формира 
безгрижно и безстопанствено отношение към средата. Завареното 
благоустройството е на ниско ниво, обслужващите обекти са недостатъчни. Все 
пак частната инициатива се проявява с появата на някои малки магазинчета, 
кафенета и места за хранене. Като израз на индивидуалната инициатива на 
живущите освен разположените в миналото масово гаражни клетки и 
остъклявания на лоджии и балкони, са се появили и нови следи - кръпките от 
топлоизолациионни опаковки тук там по фасадите. Общата картина обаче 
продължава да е сива и неестетична. Все още няма средства и възможности 
жилищната среда в комплексите да се промени истински в положителна посока.  

Промишлените зони, като типична рожба на индустриалната 
социалистическа епоха, въпреки че са създали поминък и доходи за града, 
допринасят най-много за дебалансирането на градската структура, за 
нарушаването на традиционната хармония и единство с природната среда на 
града от миналото. В годините след 1990 г. промишлените зони изпадат в тежка 
криза. Редица производства са редуцирани силно или въобще закрити. В резултат 
на реституцията и приватизацията на земята в промишлените зони се стига до 
голямо раздробяване на терените. Много от производствените предприятия 
остават неизползвани и бездействат. Големи площи, сгради и изградената към 
тях инфраструктура остават неизползвани и деградират, което се отразява 
неблагоприятно върху градската среда и устойчивото градско развитие. Такава 
замразена след приватизацията територия в северната производствена зона е 
тази на бившия завод „Балкан―. В същото време за една от малкото нови 
инвестиционни инициативи, тази на „Литекс моторс―, се усвоява нова и ценна 
обработваема земя, а държавата и общината се нагърбват да осигурят 
инфраструктурно тази нова производствена зона, при наличието на замразена 
зона със същите функции. Това е парадоксът на прехода, парадоксът на 
нерегулираната частна инициатива, която не зачита обществения интерес и 
логиката на градоустройственото развитие. Градът се свива като население и 
функции, а територията му не намалява, а напротив нараства, и общината трябва 
да се грижи за благоустройството на новоусвоените земи при наличието на 
толкова нерешени проблеми в старите градски територии. 

В същото време действащите градоустройствени планове на градовете не 
може вече да се прилагат успешно в условията на бурно променящите се 
обществени отношения и при протичащите сериозни промени в поземлената 
собственост. Това поражда недоверие и нихилистично отношение към плановете 
и планирането. По тази причина и поради липсата на ресурси в общините се 
проявява нежелание тези планове да бъдат актуализирани или да бъдат 
изработени нови градоустройствени планове. Неофициално битува схващането, 
че общите градоустройствени планове не са необходими, че може да се действа 
само с подробни планове и то за отделни имоти. Ловеч не прави изключение от 
тази установена практика. По този начин планирането се заменя с  чисто 
администриране, което е удобно за управляващите града да взимат лесно своите 
решения в полза на частни интереси, без да се съобразяват със сковаващ ги 
градоустройствен план, който би защищавал обществения интерес. 

Все пак през този безславен период има и положителни прояви на градско 
развитие, които не бива да бъдат неглижирани. В резултат от освобождаването на 
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частната инициатива известно оживление се почувства в търговската мрежа. В 
началото на периода събуждането на замрялата търговска дейност използва не 
само съществуващите търговски площи на реституирани магазини, но се появяват 
и много търговски обекти в павилиони, бараки, даже и в гаражи. Те заедно със 
сергиите за улична търговия, оживяват улиците, макар да не допринасят с нищо 
за градската подредба и естетика, а създават неестетична среда, която още 
продължава дразни, подобно на чалгата. Но впоследствие през 2007 г по проект 
на арх. Емилия Христова и арх. Сергей Денчев в центъра на града е преустроен 
универсалният магазин в ―Сити център‖, който получава нова вътрешна подредба 
и външно оформление. Новият му външен образ, облечен със стъклени панели, е 
по-лек и отговаря по-добре на новото време в сравнение с тежките бетонови пана 
по фасадите на стария обем. По-късно в периферията на града изникват големи 
обекти на търговските вериги „Лидъл― в подножието на Червен бряг и „Била― в 
двора на Каравеловото училище, което е останало без деца. Проява се интерес 
за изграждане и на други подобни хипермаркети. Тяхната поява в града се 
възприема противоречиво от гражданите. Те са в състояние да подобрят 
търговското обслужване, но от друга страна убиват малкия търговски бизнес и 
рушат градската структура и мащаб с едрите си космополитни обеми. В същото 
време един от най-сериозните търговски обекти на града от миналото – градските 
хали, не функционира, изоставен без всякаква грижа. Неговото обширно 
пространство може да бъде адаптирано успешно за различни градски функции и 
обектът да заживее отново. Но собственикът му, който го е приватизирал, няма 
такова намерение и гражданите са лишени от това ценно пространство в сърцето 
на града.  

Успешно развитие показва и хотелиерският бизнес. Старите хотели, след 
съответни преустройства, работят сравнително добре. В началото на прехода 
през 2000 г. е преустроен хотел „Хисаря―, преименуван на „Президиум― и също, 
като универсалния магазин, облечен със стъклени панели. Но отвън е украсен с 
кичозни статуи на древни богове и богини, за да отговаря на новото си име. 
Приватизиран е и хотел ―Ловеч‖, който поема и функцията администриране на 
новосъздадения търговски и банков бизнес. Във връзка с туристическите 
посещения в стария град Вароша по проект на арх. Милко Митков е построен 
малък семеен хотел „Вароша―, който работи успешно, както и няколко къщи за 
гости. Хотел „Стратеш―, също преустроен по проект на арх. Боян Кръстев, 
предлага подобрени условия в паркова среда. През пешеходния „мост без път― 
отсреща израства хотел „Лиани― и ликвидира възможността за подобаващо 
оформяне на това пространство, предвиждано някога като място на мемориал с 
пантеон и подход към парка ―Стратеш‖. Този акт е израз на пренебрегване на 
публичния интерес и на публичното пространство заради частния интерес. По 
този начин „мостът без път― става вече и „мост за никъде― или по-точно „мост за 
„Лиани―.  

В непосредствена близост на брега на реката градът става свидетел на още 
по-драстично пренебрегване на публичния интерес. Приватизирана е и след това 
е съборена недовършената сграда на музей и картинна галерия, увенчана с една 
елегантна куличка, която внася приятна нотка в пространството на фона на 
Вароша и Хисаря. И тук е надделял частният комерсиален интерес над публичния 
и над културния дух на града. Намерението е на това място да бъде издигнат 10 
етажен хотел с казино, „Венеция гранд казино―. Това би било бомба за Вароша, за 
града и за неговата култура. Най-скандалното в случая е фактът, че това проектно 
намерение е съгласувано с националния институт за недвижимо културно 
наследство?! Ето как комерсиалното измества духовно-културното от центъра на 
града и от контактната зона с архитектурния резерват „Вароша―. Бъдещото на 
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това пространство е сериозен проблем за градоустройственото и архитектурно 
естетическото оформяне на града. Ще се изискват много сериозни 
професионални умения, кураж и отговорност, за да се преборят всички трудности 
и сериозни пречки и това пространство да се върне по най-добрия начин отново 
на града и неговата култура.  

 

 
 

Недовършената сграда за музей и картинна галерия с куличката. За съжаление тази сграда е 
съборена с намерение на нейно място да се построи 10 етажен хотел с казино. 

 

В същото време и други сгради, сред които и сгради на културата остават 
без всякаква грижа и поддържане и се рушат от времето и безхаберието. Градът 
отдавна няма функциониращ киносалон. Сградата на широкоекранното кино е 
приватизирана и стои неизползвана и неподдържана. Нейната съдба  също е 
свързана с неясни комерсиални намерения. Същата е съдбата на киното в 
Профсъюзния дом и на лятното кино. А и летният театър в парка ―Стратеш‖ е в 
окаяно състояние. По същия начин е изоставена и сградата на АИР Вароша и 
покривът й вече видимо е застрашен от атмосферните процеси. Още по-тревожно 
е състоянието на бившата сграда на регионалния исторически музей на булевард 
„България―. Нейният покрив е рухнал и няма кой да го реставрира. Къщата е била 
собственост на заслужилия за града д-р Съйко Съев, на когото е кръстена улица. 
Тя има исторически и архитектурни достойнства и заслужава да бъде обявена за 
паметник на културното наследство. Проектирана е от известния български 
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архитект проф. Станчо Белковски, чиито корени са от Ловеч. В близост до тази 
къща са сградите на Популярната банка и къщата на Дочко Нанов, строени през 
30-те години. Те са най-големите и най-характерни сгради на града от това време. 
Формират своеобразен портал - вход в центъра на града. Имат безспорна 
архитектурна и историческа стойност и също заслужават да бъдат определени 
като архитектурно-исторически паметници, а са изоставени без грижа и това 
проличава и вътре и отвън. Дори и по-новият търговски комплекс „Космос― на 
главната улица е в незавидно състояние и стъкленото покритие на безистена му 
застрашава минувачите. 

 

 
 

Недовършената сграда за музей и картинна галерия. Поглед откъм улицата край халите 
 

В благоустройство на централната градска част през този период не може 
да се отбележи кой знае какво. Но за отбелязване е, че монументалната украса 
на града се сдобива с нови творби, години след като са премахнати „омразните― 
паметници на Христо Кърпачев и другите антифашисти. На централния площад, и 
то в резултат на частна инициатива, се появяват два паметника. През 2007 година 
в подножието на високата сграда на областната администрация близо до 
„стъпалата на равно― е разположена скулптура на средновековен воин върху 
изправен на задните си крака кон. Ловешките зевзеци веднага го наименуват 
„Мадуранския конник―. През следващата 2008 година в другия край на площада до 
„моста без път― е поставена статуята на Екзарх Йосиф първи. За две години - две 
статуи, в двата края на площада. Но към тях се отправят критики от придирчивите 
естети. И двете статуи са сполучливи като скулптурни произведения, но като че 
ли местоположението им не е сполучливо намерено – и на двете. Особено 
пренебрегната е статуята на Екзарх Йосиф първи, едва забележима в ъгъла на 
площада. 

Лично място обаче е намерено за увековечаване на дарителите, осигурили 
провеждането на „Ловеч рок фест― през 2006 година, пак на площада. Този 
„монумент―, на който са изписани имената на дарителите и сумите, които са 
дарили за рок фестивала, е наречен от ловчалиите „Фактурата―. Още едно 
сполучливо наименование на едно несполучливо означаване на дарителско дело. 
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Ловеч помни много по-сериозни дарителски дела, които не е необходимо да бъдат 
натрапвани по подобен начин.  

Занемарен и впоследствие съборен е въженият пешеходен мост, който е 
давал близка и удобна връзка от центъра на града към парка „Стратеш―. Неговото 
възстановяване е крайно необходимо. А в бъдеще трябва да се осигури и 
вертикален транспорт с въжена линия или панорамен асансьор. Близо до 
градския площад на брега на Осъма е престоял дълго време един друг паметник – 
космическата капсула на първия български космонавт, родом от Ловеч. Не се е 
намерило подходящо място за нея толкова години и тя е напуснала града, за да 
бъде експонирана другаде, и едва ли ще се върне отново там, където й е мястото.  

 

 
 

Площадът и паметникът на средновековен войн конник 

 

 
 

Паметникът на Екзарх Йосиф първи 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY7N2EwI3KAhUBoxoKHcNCDg0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fesen.blog.bg%2Fturizam%2F2008%2F01%2F31%2Fedin-dyjdoven-esenen-den-v-lovech.158481&psig=AFQjCNEscKTVPRjuBEUPDef11he4x_dLgg&ust=1451905528082866
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDwburxI3KAhUCrxoKHWXGBn4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.morebulgaria.bg%2Fbg%2Finfo%2Flovech&psig=AFQjCNEscKTVPRjuBEUPDef11he4x_dLgg&ust=1451905528082866
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По същия начин преди години е погубен и попилян българският павилион от 
международното изложение Експо 70, който е бил предоставен на града, за да 
бъде монтиран като монумент в подножието на хълма „Червен бряг―. 
Предвижданият там вторичен градски център не се е появил, а изградените 
спортни обекти са занемарени. На мястото на предвиждания нов градски стадион 
е изграден скучен обем с вид на хамбар, магазин на търговската верига ―Лидъл‖. 

 

 
 

Теренът на казармата със запазените сгради и градинската част  
може да се превърне в пространство за задоволяване на публични градски потребности 

 
Друг голям търговски обект за малко да се появи в двора на казармата. 

Търговската верига „Кауфланд― се е ориентирала бързо в конюнктурата, сключва 
сделка с министерството на отбраната и е готова да разположи върху озеленения 
двор в бившата казарма огромен хипермаркет. Застрашено е едно публично по 
характер градско пространство, необходимо на града. Този път реакцията на 
гражданското общество е своевременна и адекватна. През 2013 г. известни 
ловчалии, живущи в София и други - в Ловеч, сформират група или общество за 
реакция срещу това намерение, което пренебрегва грубо интересите на града. В 
отворено писмо до общинския съвет, кмета, министерството на отбраната и 
министерския съвет, до клуба на дейците на културата и медиите те пишат:  

―Разтревожени сме от намерението теренът на казармата в град Ловеч 
да бъде продаден от Министерство на отбраната на Кауфланд и там да 
построят огромен магазин с размери 100/60 метра, като изсекат дърветата 
на създадения в продължение на толкова много години парк в казармения двор. 
На това място е редно да бъде създаден културен, образователен и 
рекреационен център, от което градът има крещяща нужда. Паркът в двора 
на казармата може да се превърне в чудесна градска градина, като се има 
предвид, че вътре в града няма достатъчно озеленени площи. Старата 
казармена сграда с известни преустройства може да поеме нови културно-
образователни функции ... Важно е да се запази предназначението на терена за 
публични, културни и развлекателни нужди. Ние сме убедени, че градът има 
нужда от това пространство, което да принадлежи на неговия център 
...Надяваме се към нашата загриженост да се присъединят повече граждани на 
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Ловеч от различни среди и да настояваме заедно да не се допусне тази грешка, 
от която градът ще загуби много, вместо да спечели едно публично 
пространство. Очакваме общинските съветници, обединени за тази кауза, да  
предприемат енергични действия пред Министерство на отбраната и пред 
Министерския съвет за справедливо решение на проблема в полза на града.‖  
9 май 2013 г. 

В резултат на тази реакция и на предприети действия от страна на 
общината и областната администрация ―Кауфланд‖ се отказва от своето 
намерение и сделката с министерството на отбраната е анулирана. През 2014 г. 
министерството предоставя терена на казармата на община Ловеч. Но повече от 
година след този акт общината не направи почти нищо, за да се възползва от 
предоставения терен. Инициативната група отново настоява за действия и 
предлага план с необходимите стъпки, както и проект на задание за проектиране 
на терена с оглед бъдещите му публични функции. Градът е в очакване да се 
предприемат реални действия по усвояване на предоставения терен за публични 
градски функции.  

През 2015 г. друг шчекотлив въпрос разбунва духовете – въпросът за 
преустройството на Покрития мост. Във връзка с необходимостта от 
подобряване на неговото общо състояние и топлоизолационни качества се 
лансира идеята да се възстанови белият мост, като се премахне изкуствено 
надянатата му преди 30 години дъсчена обшивка. Общинските съветници и много 
граждани се противопоставят решително срещу изготвения проект, въпреки 
професионалната подкрепа от много архитекти и от Съюза на архитектите. На 
проведено обществено обсъждане през август 2015 г. архитектите не успяват да 
убедят присъстващите там граждани в целесъобразността на предложението и 
общинските съветници вземат решение да не се променя външният вид на моста. 
Младите ловчалии не са виждали белия стоманобетонов мост. Много от старите 
ловчалии след 30 години са забравили как е изглеждал и са свикнали с новия му, 
макар и влошен външен вид. Малко са тези, които поддържат идеята за 
възстановяване на образа на белия мост. Няма обществена нагласа и воля от 
страна на общината за промяна. Затова проблемът с външния образ на Покрития 
мост се отлага за неопределено време. [ 26 ]. 

Въпреки че през продължителния период на преход преобладават 
негативните действия и резултати, в града и градското устройство са се случили и 
редица положителни неща, които трябва да се посочат. Със средства по 
програмата ―Красива България‖ след 2000-та година са реновирани сградите на 
училища и детски градини, техният обновен образ е естетически издържан и 
радва окото. В двора на училище ―Св. Климент Охридски‖, което през 1993 г. е 
възвърнало първоначалното си наименование, е поставен паметник на неговия 
патрон.  

В инфраструктурното обзавеждане на града също са направени 
подобрения. Реконструирана е водоснабдителната и канализационната мрежа 
чрез проекти във ВиК сектора. В града е осъществено и газоснабдяване, от което 
се възползват редица семейства и фирми. Ремонтирани са, макар и частично, 
някои от улиците. В резултат на публично-частно партньорство е обновен и 
модернизиран градският стадион, макар и само за футболни мачове, тъй като е 
ликвидирана лекоатлетическата му писта. А много граждани си спомнят, че в 
миналото още преди 9-ти септември 1944 г. Ловеч е наричан град на леката 
атлетика заради успехите на неговите спортисти лекоатлети. Успехите на отбора 
―Литекс‖ радваха ловешките запалянковци и гражданите дълги години. Но през 
2016 г. градът остава без отборът, защото ―Литекс‖ е преместен в София и 
преименуван на ЦСКА. 
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Реновираната сграда на училище ―Св. Климент Охридски‖,  
бившо ―Хр.Кърпачев‖ и ―Цар Борис ІІІ‖  

 

 
 
 

Реновираната сграда на училище ―Васил Левски‖ - прогимназията 

 
Реализирано е най-сетне и изграждането на катедралния митрополитски 

храм ―Св. Св. Кирил и Методий‖, започнало още през 2005 г. при митрополит 
Гавриил със средства от дарители. Твърди се, че проектът за храма е на 
светогорски монах, приспособен за мястото му от арх. Цеца Ковачева от Ловеч. 
През 2014 г. със света литургия в приземната му част е открита църква 
„Въведение Богородично―. През 2017 г. митрополитският храм е цялостно 



 86 

завършен и осветен тържествено. Той е една от малкото сгради, изградени през 
годините на преход в центъра на града.  

 

 
 

Катедралният храм ―Св.св. Кирил и Методий‖ 

 
В последните години с осигурени средства по европейска програма е 

осъществено благоустрояване на жилищния комплекс ―Червен бряг‖, ремонтирани 
са улици, тротоари и паркинги, изградени са детски площадки, монтирани са 
уреди за фитнес на открито, трасирани са велоалеи, устроени са кътове за отдих, 
подменена е старата растителност, заложена е система за напояване. Всичко 
това значително подобрява качествата на жилищната среда и се възприема 
положително от гражданите и особено от живущите в комплекса. Такова 
благоустрояване е много необходимо и за комплекса „Бабаковец―, който е 
значително по-голяма структурна част на града и с много повече проблеми в 
прилежащата среда.  

 

 
 

Благоустрояване на средата в жилищния комплекс ―Червен бряг‖, Ловеч, 2015 г. 
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В стария квартал Вароша започват да се полагат макар на отделни места 
грижи за реставрираните, но продължително време изоставени без поддържане 
възрожденски сгради и улички, за да не загубят своя чар и естетическо 
въздействие. Особено характерен е примерът със старата баня ―Дели Хамам‖, 
отдавна изоставена и започнала сериозно да се руши. За щастие през 2015 г. тя е 
възстановена и превърната във виртуален музей на водата. Така тя е 
реабилитирана като паметник на културата, привлекателен туристически обект и 
важен акцент в градската среда.  

 

 
 

Докъде е бил изоставен и занемарен паметникът на старата баня 
 
 
 

 
 

Банята „Дели Хамам― реставрирана като музей на водата, 2015 г. 
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Самолетна снимка на Вароша и контактната зона с площад „Т.Кирков― 
 
 

 
 

Реставрираната средновековна крепост „Хисаря―  
 

Наред с това се полагат грижи  и за средновековната крепост „Хисаря―, 
която има нов, съвременен живот. Тя е една от забележителностите на Ловеч и 
атракция за неговите посетители. В нея се провеждат събирания, чествания, 
тържествени сесии на общинския съвет, спектакли и възстановки на 
средновековни събития. От края на 2005 г. крепостта е снабдена с 
аудиовизуалната система ―звук и светлина‖, което дава възможност за атрактивно 
запознаване на посетителите с нейната история. По същия начин ефектно е 
осветяван и Покритият мост. Но едно странно ―реставраторско‖ действие в 
крепостта, съгласувано с института за паметниците на културата, събужда 
негативни реакции. Върху основите на митрополитската църква е монтирана 
странна метална конструкция, която трябва да загатва обема на куполната църква 
в съчетание със забития в олтара много преди това меч-кръст. Тази 
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―реставрация‖, реализирана с европейски средства, е съчетана с намерението в 
това маркирано пространство на църквата кметът на града да изпълнява 
гражданския ритуал по съчетаването на нови брачни двойки. Митрополит Гавриил 
реагира и осъжда това деяние и подкрепя идеята на групата приятели на Ловеч за 
въздигане на храма въз основа на проект за същинска реставрация. Но и тази 
идея ще чака по-добри времена и възможности. 

През 2017 г. започва реализацията на проект за обновяване на градската 
среда съгласно изготвения План за интегрирано градско развитие по 
европейската оперативна програма ―Регионално развитие‖. Усилията отново са 
насочени към градския център за обновяване на уличните и площадните 
настилки, наследени от 80-те години на миналия век при посещението на 
дипломатическия корпус в града. Обновяването безспорно ще има положителен 
ефект за града и дано да бъде последвано от подобни проекти за други важни 
части от градската територия. 

 
* 
 
 

Прегледът на градоустройствената дейност в града, както и в цялата 
страна, през продължилия над 25 години период на преход за съжаление показва 
повече недостатъци и слабости отколкото положителни резултати. Това е един 
слаб период за градоустройството в страната, а конкретно за Ловеч - период на 
стихийно или по-меко казано, на спонтанно, а не на регулирано формиране и 
устройване на градската среда, съпроводено с упадък в общото градско развитие. 

В миналото градът е преживявал и други подобни периоди на упадък, 
обезлюдяване и криза. Те следват след време на разцвет и благополучие. Още 
през турско след славата на ―Алтън Ловеч‖ следва упадък в резултат на 
геополитически и икономически причини. Такъв е бил и периодът непосредствено 
след Освобождението, когато през и след Освободителната война намалява 
чувствително населението и започват да замират много от традиционните 
занаяти в резултат на нахлуването на промишлени европейски стоки. Но градът е 
успявал винаги да се съвзема след тези тежки години. Обезателно ще се съвземе 
и след настоящия труден период. Трябва да вярваме в неговата генетична 
способност да се възражда. 

Редица важни и неотложни въпроси, свързани с архитектурно 
градоустройственото развитие на града, предстои да се решават в близко бъдеще 
време. За някои даже е твърде късно, изпуснати са добрите възможности и 
трудно ще бъдат решени както подобава. Но градът иска своето, настоява и 
очаква. Много неща в него се случват не така, както сме планирали, както ни се е 
искало. Животът е това, което става, въпреки нашите планове. И като че ли 
отново може да си зададем същия въпрос, който си задавахме в началото на 
прехода преди повече от 25 години:  

 
―Накъде ще се насочи нашият град, какво му предстои в бъдеще? Дали 

ще търпи още дълги години своите нерешени тежки проблеми? Дали ще успее 
да преодолее своята криза, да възстанови своята болна структура, да се 
съвземе и устреми към нов, достоен период от своето вечно развитие и 
движение напред? Той, нашият град, нашата люлка, градът на нашите деца и 
внуци. Да му пожелаем от сърце щастливо бъдеще и да вярваме в него! ‖ [ 27 ].  
Така, както вярва една ловешка гражданка, която пише във социалната мрежа: 
―Всичко е низ от върхове и падения – човешки живот, градове, държави, народи. 
Вярвам, убедена съм, че Ловеч отново ще се въздигне.‖      
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Прогнози и надежда за бъдещото развитие на града 
продължаващ упадък или ново въздигане 

 
„Ние трябва да мислим за родния си град, колкото и да сме далеч от него; трябва да се 

интересуваме не само за сегашното му положение, но и за неговото минало, па заедно с 

това да просмисляме и неговото бъдеще” Анастас Иширков 

 
Нека да се опитаме да погледнем напред и да провидим какво предстои 

пред нашия град и неговото градоустройство в обозримото бъдеще. Но трябва да 
знаем, че представата за бъдещето се гради върху изминалия път в миналото до 
настоящето. Там, където миналото е било стабилно и подредено, представата за 
бъдещето е по-лесно предсказуема и ясна. И обратното, там, където миналото е 
било нестабилно и безлично, представата за бъдещето е трудно предсказуема и 
неясна. Запазеното знание за миналото на нашия град, за периодите на упадък и 
периодите на подем, както и добрата преценка за настоящето му състояние и 
неговите проблеми дават увереност да преценяваме възможностите за неговото 
бъдещо развитие. А погледът към бъдещето, надеждата за бъдещето, подсказва 
какви действия следва да се предприемат, за да може то да се сбъдне.  

Трябва да потърсим отговор на въпроса - устойчиво и успешно ли ще се 
развива нашият град, като знаем, че устойчиво и успешно означава да се 
гарантират демографска стабилност, екологическо равновесие, производствена 
ефективност, социална справедливост, добро културно ниво, успешно 
управление, поддържана градска среда или с две думи – добро качество на 
живота. 

За да провидим в бъдещето и да съумеем да си отговорим на тези сериозни 
въпроси е добре първо да погледнем какво е било в миналото и какво би било в 
бъдещето влиянието на основните корени и фактори, които са стимулирали и 
евентуално ще стимулират и занапред градското развитие и градското 
устройство. Тези фактори са:  

 
Демографският фактор, хората на града,  
Природната даденост, люлката на града, 
Реката и градската структура и композиция, 
Кръстопътното положение и транспортната функция, 
Стратегическото положение и отбранителната функция, 
Административната функция,  
Производствената функция и производствената среда,  
Търговската и обслужващата функия, 
Жилищната функция и жилищната среда,  
Културната, просветна и духовна функция,  
Рекреационната и туристическа функция,  
Недвижимото културно наследство,  
Паметниците, мемориалите и монументалната украса, 
Инфраструктурата и екологическата устойчивост, 
Градският образ и естетизирането на градската среда. 
 

Всички тези фактори в по-малка или в по-голяма степен ще влияят на 
градското развитие и в бъдеще. Прогнозирането на тяхното проявление ще ни 
даде възможност да чертаем различни хипотези и сценарии за бъдещето на града 
и градската среда, да търсим образа на града в диапазона от продължаващ 
упадък до ново възраждане и въздигане.  
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Демографският фактор, хората на града. 
Демографският фактор е основен за всяко населено място, за неговата 

стабилност и успешно развитие във времето. Преди всичко останало трябва да 
погледнем открито в очи прогнозата, че градът ще продължи да губи още от 
своето население, както ще се случи и с почти всички български градове. Това 
разбира се не е така трагично, както някои политически среди го представят и 
драматизират. Градът е живял устойчиво и успешно и с много по-малко население 
в миналото. Но то е било население, което е смогвало да поддържа добър 
поминък, да възпитава и образова своите деца, да развива културата, да пази 
традициите, да дарява родината с изтъкнати учени, политици, творци. В близко 
бъдеще се очертава населението да намалее под прага 30 хил. д. и градът да 
премине в категорията ―малък град‖. Да си припомним, че през 30-те години на ХХ 
век, когато е имал 12 до 16 хил.души, Ловеч е бил успешно подреден и добре 
развиващ се малък град. Разбира се не бива да пренебрегваме факта, че тогава 
той е имал сериозен земеделски хинтерланд с многолюдни села, които са го 
подхранвали. Днес неговият хинтерланд с обезлюдените села е силно изтънял. В 
периода на усилена индустриализация и урбанизация  до 80-те години селата са 
намалявали, а градът е растял. След 80-те години вече и селата намаляват, и 
градът намалява. Населението се пренася по-далече в по-големите градове. 
Бурното нарастване на града като брой на населението и като територия за 
сравнително кратко време през втората половина на ХХ век е породило неговите 
сериозни градоустройствени проблеми. Тези проблеми ще му тежат в 
предстоящите периоди, в които, да се надяваме, той ще преодолява кризите и ще 
се въздига. Намалялото население трябва да обитава и стопанисва един град, 
скроен за много по-голям брой жители. По силите му ли е това? Възможно ли е с 
по-малък брой жители, както в миналото, градът отново да живее щастливо, да 
бъде малък но успешно развиващ се и подреден град? Трябва да вярваме, че и с 
намаляло население градът има шансове за добро бъдеще, ако това постоянно 
население е интегрирано в общност с добра култура и високо гражданско 
съзнание. А в града има достатъчно ясни сигнали за наличието на такова 
пораснало гражданско съзнание. Ако не от съвремието, това съзнание е 
подхранено от миналото и усещането за принадлежност към това достойно 
минало дава основание за оптимизъм и надежда за бъдещето. 

 
Природната даденост, люлката на града.  
Природната даденост, в която се е зародил и израснал градът, е 

първоначалният фактор, който е играл и продължава да играе най-важна роля за 
неговото многовековно развитие. Хълмовете и реката, която ги прорязва, 
създават неповторимата природна рамка на града, в която той живее и цъфти 
през вековете. Градът и природата са свързани в неделимо и хармонично 
единство. Трудните теренни условия от най-ранни времена до края на 
Средновековието са благоприятствали отбраната на селището. Но в следващите 
епохи те затрудняват провеждането на транспортните потоци от север на юг и от 
изток на запад, както и транспортното обслужване на самия град. В този смисъл 
те са затруднявали и ограничавали до известна степен градското развитие. Но от 
гледна точка на градската структура, композиция и естетика те играят подчертано 
определяща и положителна роля. Когато градът е бил малък, той е бил приютяван 
по-сполучливо в природната прегръдка. Порасналият град впоследствие по-
трудно се е вписвал в природната рамка и е започнал да се опитва да я надраства 
и да не я зачита. Този композиционен проблем е изострен най-вече в периода на 
следвоенното развитие на града през втората половина на ХХ век в условията на 



 92 

интензивна индустриализация и урбанизация. Хипертрофиралата градска снага и 
завишеният градски мащаб създават усещането за пренебрегване и незачитане 
на основни природни дадености и ограничители. Големите обеми на жилищните 
блокове в жилищните комплекси, а и в стария град, провокират най-силно това 
усещане. В съвременния период това наследено бреме затруднява силно 
градоустройствената дейност. То ще я затруднява и в бъдеще. Отговорните за 
устройството на града трябва да проявят мъдрост и те неизбежно ще я проявят, 
дори под натиска на гражданското пораснало съзнание, за да не допускат 
изграждането на нови такива големи обеми на бъдещи сгради, особено в близост 
до хълмовете, до реката и до стария град. Важната роля на природната даденост 
ще продължава да респектира и да учи и в бъдеще тези, които ще устройват 
града и ще се стараят да подобряват неговата структура, композиция и образ, 
защото градът е закърмен в нея и съществува в нея и чрез нея. Градът е в 
природата и природата е в града. Колкото и да се опитва да я видоизменя и 
моделира, градът остава в нея и се подчинява на нея, защото природата е 
вездесъща!  
 

Реката и градската структура и композиция. 
Реката играе важна роля в живота на града и, като основен природен 

фактор, за формирането и развитието на градската структура и композиция. 
Реката се вие в меандър между отвесните скали на хълмовете и по някакъв свой 
начин предопределя развитието на града и неговата структура. Поради теренните 
дадености и наличието на хълмове и отвесни скали градът не е могъл да се 
развие спокойно от двете страни на реката, както други градове, а остава ту на 
единия, ту на другия й бряг. Старият град е плъзнал под хълма Хисаря на десния 
й бряг, но не може да се прехвърли отсреща на левия бряг, защото там са 
отвесните скали над Башбунар. Новият град се разполага на левия й бряг, но не 
може да се прехвърли и отсреща на десния бряг поради стръмните скали на 
хълма ―Стратеш‖. Чак към Табашко поле равният терен на десния бряг позволява 
градско развитие и там се формират впоследствие през ХХ век промишлените 
квартали. В твърде малък участък от няколко стотици метра дясната и лявата 
(старата и новата) части на града контактуват пряко през реката. Там естествено 
са мостовете, които свързват двете срещуположни градски части. Поради малкия 
участък на контакт от двете страни на реката, броят на мостовете там е малък – в 
някои исторически периоди мостът е само един (Покритият мост), в други периоди 
са два или три, но са близко разположени. Там обаче, от двете страни на реката, 
е формирана най активната градска зона – центърът на града - чаршията, 
площадите, главната улица. Главната улица и в стария град (ул.‖Васил Левски‖), и 
в новия град (ул.‖Търговска‖), има направление, успоредно на реката, но не 
минава по брега й, а е отдалечена по-навътре. Поради честите наводнения, които 
причиняват сериозни щети на града, а и поради студения вятър по течението на 
реката, т.н. ―Осъмник‖, градът не се открива към реката, към нея остават задните 
дворове и доста късно там се появява крайречна улица и се укрепват речните 
брегове. Може би затова, заради студените ветрове през зимата, е ―изобретен‖ и 
Покритият мост, който приютява минувачите, занаятчиите  и търговците в 
затворено пространство. А през горещите летни дни покривът на моста им дава 
прохладна сянка.  

Колкото е затворен към реката през зимата, толкова през лятото градът ―се 
отваря‖ към нея и живее с нея. През османския период на реката са били 
изградени бентове и са функционерали много воденици. Заради бентовете реката 
се завирявала и била по-пълноводна, та от единия до другия й бряг са 
преплавали с каици. В реката са ловили риба сред града. Евлия Челеби твърди, 
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че ловчанци са ловили риба също и директно от къщите край реката. Риболовът е 
любимо занимание на децата и възрастните в града, което продължава до като 
реката е силно замърсена през индустриалната епоха. Лятно време ловчалии се 
къпели в реката не само извън града, но и в самия град, а зимно време се 
пързаляли по леда. Тези хубави ловешки навици продължават до към средата на 
ХХ век, когато реката е силно замърсена от индустриалните предприятия.  

Отварянето на главния площад на града към реката, датиращо като идея от 
30-те години на ХХ век,  се осъществява късно през 70-те и 80-те години на ХХ 
век. Тогава са изградени още два моста – транспортен и пешеходен, които 
подобряват връзката между градските части в тесния участък, в който те си 
кореспондират от двата бряга на реката. Тогава е осъществено и ландшафтно 
естетическо оформление на речните брегове и речното корито, изградени са 
подпорни стени и речни прагове, които, както бентовете в миналото, оформят 
водни огледала. Изчистването на водите на реката от индустриалното и битово 
замърсяване дава възможности за ново и по-активно усвояване на крайречното и 
речното пространство от двете страни. Едно от действията в тази посока, 
осъществено в годините на преход в началото на ХХІ век е монтирането на 
водната сцена и ефектното осветление на речното пространство и Покрития мост. 
По същото време е изградена защитна подпорна стена от бетон на завоя на 
реката при Башбунар, ефектът от която е съмнителен, тъй като тя е от 
вътрешната страна на речния завой. Но за сметка на това тя загрозява 
панорамата на стария град. 

В бъдеще важната роля на реката за градския живот и за градската 
физиономия ще трябва да се осъзнава, разбира и осмисля отново функционално 
и естетически. Активизирането на връзките между двата бряга с допълнителни 
транспортни мостове в северната част на града ще подобри комуникациите на 
града. Възстановяването на пешеходния въжен мост в централната част на града 
ще подобри връзката с парка Стратеш. От особено важно значение ще бъде да се 
естетизира средата от двете страни на реката, от двата й бряга, като се насища с 
обществени функции и обекти и с художествено оформени публични пешеходни 
пространства. От пешеходното направление по главната улица трябва да се 
оформят и поддържат създадените напречни връзки и пространства към реката и 
през реката към отсрещния бряг. Тази отдавна заложена в планирането на града 
композиционна идея следва да се доразвива и обогатява с нови реализации.  

 
Кръстопътното положение и транспортната функция. 
Кръстопътното положение, благодарение на което се развива 

транспортната функция,  е другият сериозен фактор, който играе важна роля за 
възникването и развитието на града още от Древността, през Средновековието и 
донякъде през Новото време. Но неговото значение постепенно е намалявало в 
следващите епохи. За намаляването ролята на кръстопътното положение на 
Ловеч е допринесло загубването на значението на пътя ―Дунав-Бяло море‖ от 
север на юг поради наличието на държавната граница с Гърция и поради 
трудното преминаване през Балкана. Ролята на кръстопътното положение на 
Ловеч силно е намаляла след построяването на ж.п. линията от София през 
Плевен към Варна през 1897 г., която провежда транзитно и далече от Ловеч 
транспортните потоци. Освен това замислената ж.п. линия по направлението 
―север-юг‖ през Балкана закъснява много и в крайна сметка остава 
неосъществена. През 1927 г. ж.п. линията стига само до Ловеч, който остава 
тупикова гара по това направление дълги години. След продължаването на ж.п. 
линията през 1949 г. тупикът се измества в Троян, но ж.п. линията не преминава 
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през Балкана. По тази причина в транспортното положение на Ловеч  не се е 
почувствало сериозно подобрение.  

Автомобилното движение по направленията ―изток-запад‖ и ―север-юг‖ все 
пак много дълго време продължава да влияе върху развитието на града. Трудните 
теренни условия обаче затрудняват провеждането на транспортните потоци, както 
и транспортното обслужване на самия град. В този смисъл те са затруднявали и 
ограничавали до голяма степен градското развитие. Транзитното автомобилно 
движение, провеждано през самия град, дълго време нарушава неговото 
спокойствие и затруднява функционирането му. Изнасянето на това транзитно 
движение чрез близки обходни пътища от юг и от запад през 80-те години 
облекчава града. В същото време опасенията, че по-далечното изнасяне на 
транзитното автомобилно движение на юг при с. Абланица по главен път ―София-
Варна‖ ще повлияе отрицателно на града, не се оправдават. Същото може да се 
твърди и за бъдещото му изнасяне на север по магистрала ―Хемус‖. Това 
очевидно няма да окаже отрицателно влияние върху развитието на града.  

За разлика от изнесеното транзитно движение, вътрешно градското 
автомобилно движение създава проблеми в целия град и най-вече в неговия 
център. Чувствително нарасналият интензитет на това движение през периода на 
усилена урбанизация не намалява, след като урбанизацията е затихнала и 
градското население е намаляло. Напротив, той дори се увеличава. Движението 
вътре в града се осъществява предимно в същите посоки като транзитното 
движение – ―север-юг‖ и ―изток-запад‖. Обуславя го разположението на 
жилищните и производствените зони и търсенето на градския център заради 
обслужващите обекти. Движението през града в посока ―север-юг‖ винаги е било 
затруднено в центъра на града поради теренните дадености. Пробивът на бул. 
―България‖ през 70-те години с цената на загубени характерни сгради от миналото 
не е решило радикално проблема и затрудненията остават. Движението в посока 
―север-юг‖ в центъра е затруднено допълнително в резултат от организираната 
през 80-те години пешеходна зона по главната улица ―Търговска‖. От тогава то е 
възможно само по бул. ―България‖ и отново е силно затруднено, когато достига до 
теснината в отсечката преди Покрития мост. Преди това в него се е вляло 
движението от напречните улици, които са поели входящото в града движение от 
Плевен и от Троян от западния обходен път. Напречните връзки в града, които 
поемат и движението, зародено в жилищните комплекси, не са достатъчно добре 
решени. Те достигат до бул. ―България‖ без продължение на изток през реката. 
Кореспонденциите между градските територии от двете страни на реката са 
затруднени поради малкото мостови връзки. При повредата на транспортния мост 
в северната част на града проблемът изведнъж се разкри с цялата си сериозност. 
В близко бъдеще на града ще бъдат необходими нови мостове. Ако мостът при 
кожарското училище като заместител на морално и физически остарелия 
Железен мост изглежда нереалистично решение поради малкия напречен профил 
на ул. ―Ал. Стамболийски‖ и неясното му продължение в западна посока, друг 
мост малко по на север е крайно необходим. А още по на север при северната 
промишлена зона ще бъде необходим и друг мост за осъществяване на по-добри 
кореспонденции с обходния път в посока към Севлиево. Подобряването на 
автомобилните връзки и направления вътре в града е проблем на близкото 
бъдеще.  

В по-отдалечено бъдеще ще очакваме преклонението на нашето време 
пред автомобила да стане анахронизъм. В миналото, до към средата на ХХ век, 
малкият Ловеч е бил град на пешеходците. Лесно достъпни и за сравнително 
кратко време са били всичките важни обществени обекти на града – общинският 
дом, околийското управление, ж.п. гарата, болницата, училищата, читалището, 
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магазините по главната улица, пазарът. Автомобилът е рядко срещана атракция. 
Общественият транспорт, по-скоро за лукс и развлечение, е файтонът. В периода 
от 60-те до 80-те години обаче автомобилът превзема града и нанася поражения 
върху неговия организъм. Заради автомобила градът трябва да понася скъпо 
струващи операции и прекрояване на неговата снага. Появява се потребността от 
обществен транспорт – автобуси се движат през града до заводите и жилищните 
комплекси. Градът не може без автомобила и се подчинява на автомобила. 
Автомобилът и в движение, и в покой тормози града и запълва неговите 
пространства. Оставя малко пространство за пешеходците и за велосипедистите, 
които трудно намират осигурена и дружелюбна градска среда. В бъдеще градът 
неизбежно отново ще намери себе си, ще престане да се подчинява на 
автомобила и ще стане отново град за хората, които се движат пеша. Това ще се 
осъществи благодарение на усъвършенствани бъдещи технологии за 
подобряване на обществения транспорт и автономното придвижване на хората. 
Дори смели от днешна гледна точка решения, като въжени линии или панорамни 
асансьори за достъп до хълма Стратеш ще останат анахронизъм пред 
непознатите ни други и по-съвършени средства за придвижване. Важно е обаче и 
те да се подчинят на основния фактор – природната даденост, която трябва да се 
зачита и уважава при всяко начинание в градския организъм. 

 
Стратегическото положение и отбранителната функция. 
Стратегическото положение с оглед отбраната и военната функция на града 

е фактор, който цели векове е играл важна роля за градското съществуване, 
укрепване и развитие. На него се дължи славата на средновековния град и 
неговата крепост, свързани с възстановяването и укрепването на българската 
държава. Този фактор обаче е изчерпал своята градообразуваща роля още през 
късното Средновековие, когато градът напуска крепостта и слиза надолу към 
равните терени край реката. Тогава решаващи за развитието на града стават 
други фактори – занаятчийското производство и търговията, както и духовно-
културната роля. Военната функция в следващите епохи няма особено сериозно 
влияние върху града и неговата структура. Войните през османския период са се 
отразявали зле на града и са му нанасяли тежки рани. Така се е случило и през 
Освободителната война, въпреки голямото й положително значение за 
последващото национално и в частност градско въздигане и развитие. 
Веществените носители на следите от войната, паметниците на загиналите руски 
войни. присъстват трайно в градската среда и в градската памет, продължават да 
поучават и възпитават. За разлика от други мемориални обекти, които са ни 
разделяли, те ще продължават да изпълняват своята възпитателна роля и в 
бъдеще. Материална следа, свързана с Освободителната война и войните по-
сетне, е казармата. Казармата, изградена веднага след Освобождението, дълго 
време след това е важен елемент в градската структура. Казармата е свързана 
силно с живота на града. Там се подготвят военните, които участват във войните и 
носят славата на българския войн. Военните паради, военната музика, 
преминаващите през града под строй войници са спомени от миналото. Днес 
казарменото пространство  вече не е в края на града, а в централната част на 
порасналия град и е изгубило категорично своите предишни функции. Теренът на 
казармата в близко бъдеще ще добие нови граждански функции, свързани с 
потребността от повече публично пространство в града. Но при неговото 
преустройство, насочено предимно към създаване на рекреационно парково 
пространство, трябва да се съхрани споменът за миналото. Защото уважението 
към миналото, подобно на уважението към природната даденост, е важно условие 
за формирането на образа на бъдещето.  
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Административната функция.  
Административната функция се е появила като резултат от другите 

функции, които са формирали града и са определяли неговото значение в 
мрежата от други градове в Дунавския район. За известно време след 
Освобождението Ловеч е бил окръжен център. После от началото на ХХ век губи 
тази роля за сметка на Плевен и остава задълго само околийски център. 
Обявяването му отново за окръжен център през 1959г. играе подчертано 
положителна роля до края на 80-те години. Тази роля се съчетава с интензивното 
индустриално развитие през този период, когато градът нараства чувствително и 
развива своята структура. Обявяването му през 1986 г. за център на голяма 
област (на четири предишни области) не е било от значение за градското 
развитие, тъй като това административно деление е формално и неудачно. 
Днешната роля на града като областен център също е незначителна поради 
малките функции и правомощия на областта. Не може да се очаква и в бъдеще 
ролята на града като административен център да нараства и да има някакво 
решаващо значение за градското развитие. Той ще остане център със значение за 
съставните му населени места в общината, както и за населените места от на 
общините Летница и Угърчин, поради слабостта на техните центрове и 
невъзможността им да играят истинска обслужваща и организираща роля. С оглед 
бъдещото развитие на селищната мрежа в страната и необходимостта от по-
стабилни опорни центрове - градове, това би било своеобразно възвръщане към 
административната единица околия, но при нови условия на социално 
икономическото и урбанистичното развитие. Ролята на административната 
функция в бъдеще няма да бъде от сериозно значение за града и неговото 
развитие. Както и в миналото, други функции ще имат решаващо значение.  
 

Производствената функция и производствената среда. 
Производствената функция е най-сериозният фактор за развитието на 

града. Занаятчийското производство, съчетано с търговията е факторът за 
достигането до качеството ―Алтън Ловеч‖ през 17-18-ти век. То продължава да 
влияе върху развитието на града през Възраждането и чак до Освобождението. 
Западането на занаятчийското производство в резултат от конкуренцията на 
европейските промишлени стоки е причина за западането на града след 
Освобождението. То е съчетано с негативните за града резултати от военните 
действия, многото жертви сред мирното население и отлива на турско население 
след края на войната. Създаването на промишленото производство е фактор за 
градското развитие в края на ХІХ и началото на ХХ век. Но то няма големи 
мащаби и не води до чувствително нарастване на града. В края на този период, 
през 30-те години, малкият град показва уравновесено и устойчиво състояние. 
След войната последвалите национализация и колективизация, както и 
наложената индустриализация на страната, създават условия за интензивна 
урбанизация и нарастване на градовете. За Ловеч ролята на производствената 
функция за интензивното урбанистично развитие се подсилва и от 
административната му функция като център на окръг. В годините на преход след 
1989 г. западането на производствените предприятия, отново в резултат на 
конкуренцията на европейските производства, води до нова криза и упадък в 
градското развитие, подобно на този след Освобождението. И отново се съчетава 
с отлив на население от града в същите сериозни мащаби.  

Производствената функция на града е в траен упадък в продължителния 
период на преход след 1989 г. Закрити са водещите промишлени предприятия от 
миналото. Появилите се на тяхно място след приватизация частни предприятия 
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нямат качествата и капацитета, за да бъдат истински конкурентноспособни на 
пазара. В града функционират в твърде редуциран вид и обем на производството 
машиностроителните предприятия ―Балкан АД‖ и ―Спарки Елтос АД‖, няколко 
мебелни предприятия, няколко предприятия за облекло, няколко предприятия на 
хранителната промишленост. Технологията им е остаряла, производството им е с 
голям разход на енергия. Те не са в състояние да въвеждат решителни 
нововъведения и модернизиране. Инвестиционните им разходи за нови 
технологии и ноу-хау са ниски, което се превръща в проблем и ги прави не 
конкурентоспособни. 

В този период на производствен упадък производствените зони източна, 
западна и северна, които заемат голяма част от градската територия, са бреме за 
града и неговата структура. Проблем на бъдещото градско развитие е как при 
чувствително намаляло население градът ще носи като чужда дреха на гърба си 
хипертрофиралата и преоразмерена градска територия. Предположението, че 
градът ще се свие и ще изостави без грижи някои части от територията си, каквито 
признаци се наблюдават през периода на преход, е твърде песимистично, но не е 
и невъзможно. Такива ―забравени от бога‖ части на града са възможни повече при 
промишлените територии, където структурните модули (терените на отделните 
предприятия) са по-едри. Възможно е още дълго време в града да съществуват 
неработещи бивши предприятия и да продължава деградацията на техните 
терени като физическа среда. Но при тази ситуация, при наличието на изоставени 
и неизползвани терени на бивши предприятия, не бива да продължава 
парадоксалното нарастване на производствени територии ―на зелена поляна‖, 
навън от града, какъвто беше случаят с ―Литекс моторс‖. Логиката на здравия 
разум показва, че в правомощията на местната власт е да не допуска това да се 
случва, независимо, че се касае до частна собственост и частни интереси. А за 
изоставените без грижи приватизирани държавни предприятия могат да се 
намерят икономически и финансови лостове и механизми, например завишени 
данъци и такси, които да накарат собствениците им да не ги държат в сегашното 
им плачевно състояние. Възможно е безотговорните собственици да бъдат 
принудени да проявят отговорно отношение и да намерят начини за съживяване 
на замразените терени чрез възстановяване на производствените им функции или 
чрез даване на други функции и възвръщането им като жизнени структурни части 
на градския организъм. Да припомним че големите обекти на търговските вериги 
Лидъл, Била, Кауфланд вместо да заемат ценни свободни терени, предназначени 
за рекреационни, спортни, образователни и културни нужди, можеха при умела 
общинска политика, да се настанят именно на мястото на изоставени предприятия 
в производствените зони и по този начин да ги съживят и облагородят. Това не 
можа да се случи в периода на преход но трябва да се случва и ще се случва в 
бъдеще! Появата на ново, високотехнологично производство е надеждата за 
градско възстановяване и бъдещо развитие. Някакъв импулс за града, какъвто в 
миналото е бил например построяването на самолетната фабрика, е необходим и 
очакван сега. Градът има всички качества като социална общност и като 
качествена градска среда, приютена в забележителна природна прегръдка, за да 
получи такъв импулс, градът го заслужава.  

 

Търговската и обслужваща функция 
Търговската функция е била водеща за развитието на града още от 

Средновековието. Известно е, че благодарение на своето кръстопътно 
местоположение  градът е бил важен търговски център. Наименованието на града 
„Алтън Ловеч― се дължи в голяма степен на процъфтяващата търговска дейност, 
която естествено е свързана със занаятчийското производство. Износът на 
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занаятчийски стоки, произведени в града и в района, се е съпровождало с внос на 
стоки от далечни държави. Ловешките търговци са изнасяли предимно 
обработени кожи и други занаятчийски произведения в редица европейски 
градове като Дубровник, Венеция, Виена, Прага, Будапеща. В града са имали 
големи складове за стоки и дюкяни в чаршията. След Освобождението вносът на 
европейски стоки започва да конкурира местното занаятчийско производство и то 
постепенно запада, но търговията продължава да се развива успешно. Така 
търговската функция от градообразуваща в началния период, впоследствие се 
превръща в градообслужваща.  

Търговската функция е повлияла решително за формирането на градския 
център и важните градски пространства – чаршията, главната търговска улица, 
площадните и пазарните пространства, Покрития мост, който е покрита търговска 
улица, възникнала от потребността да бъде защитена от слънцето, вятъра и 
дъжда. Тя определя облика на града предимно в неговия център по главната 
улица, но има незначително влияние в периферията на града. 

Главната улица е забележително градско пространство и градско събитие, 
което се е формирало постепенно след Освобождението и чак до 30-те години на 
ХХ век, когато достига своя завършен вид. Нейната привлекателност и чара й се 
дължат предимно на занаятчийските и търговските обекти, с които е наситена –
занаятчийски работилници, дюкяни, кафенета, ханове, гостилници, сладкарници, 
хотели, търговски кантори, аптеки, фурни, бръснарници, магазини. Не случайно тя 
носи името улица „Търговска―. Покритият мост е нейно естествено продължение. 
А в двата й края се намират пространствата на седмичните пазари – едното на 
Табашкия площад след Покрития мост, а другото – на противоположния край на 
главната улица – на Сърпазар. Двата пазара са два оживени търговски полюси в 
градската структура, които са играли важна роля в живота на града. Както и в 
други градове, единственият по-голям търговски обект, в сравнение с магазините 
в партерните етажи на жилищните сгради, са градските хали, изградени през 30-те 
години.  

След девети септември 1944 г. търговската роля на главната улица започва 
постепенно да запада поради потискането на частната търговия и стимулирането 
на кооперациите. Но тъй като обектите на кооперациите се настаняват в 
национализираните частни магазини, ефектът от уедряването на търговската 
дейност в началото не е осезателен. Обединяването на съседни магазини в по-
големи обекти е частично, където това е възможно. Едва по-късно след 60-те 
години на мястото на съборени къщи по главната улица се появяват по-едри 
сгради на кооперативни търговски и обслужващи обекти - шивашка кооперация, 
битов комбинат, сграда на кооперативния съюз, сграда на предприятието „Градска 
търговия―. Постепенно много от старите хубави къщи с магазини по главната 
улица са съборени за различни други цели – предимно за строителство на 
обществени сгради. Така главната улица променя своя характер на обемно 
пространствено изграждане. През 80-те години по главната улица израства 
огромният обем на градския универсален магазин, а след него и големият 
търговският комплекс „Космос―. Наред с обществените сгради тези търговски 
обекти допълнително променят мащаба и характера на улицата. В същото време 
в периферията на града и в изградените панелни жилищни комплекси търговските 
обекти са оскъдни и не могат да влияят съществено за формирането на истинска 
градска среда, каквато е средата в центъра на града. 

В началото на новия век с освобождаването на частната инициатива се 
появяват спонтанно дребните обекти на уличната и гаражната търговия, които 
оживяват града, но не са в състояние да формират качествена градска среда. 
След тях се появяват големите търговски обекти на чужди вериги от типа „мол―, 
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които се опитват да налагат нова култура на пазаруване и социални контакти 
далече от традиционното им място – главната улица в центъра на града. Тези 
обекти потискат малкия търговски бизнес и променят обемно пространственото 
формиране на града. Така главната улица загубва до голяма степен търговската 
си функция и остава повече представително и развлекателно, отколкото 
търговско пространство. А моловете формират нови ядра на търговско 
оживление, които обаче нямат тази богата и многостранна роля, каквато е имала 
и ще продължава да има главната улица в центъра на града.  

Пазарите в града също загубват своето значение. Още през 50-те години на 
миналия век голяма част от Сърпазар е застроена с жилищни блокове и то без 
магазини, което нарушава търговската функция на главната улица в тази зона. 
Все пак Сърпазар, макар с намалено пространство, продължава да функционира, 
докато площад „Тодор Кирков― има само епизодична търговска функция на 
празника Цветница или Връбница. Други пазарни пространства, като това при 
гаровия площад или други по-малки на някои улици, нямат това значение и роля, 
каквито притежава традиционният Сърпазар. Покритият мост постепенно е 
загубил традиционните си занаятчийски производства в дюкянчетата и е 
придобил друг „модерен― характер и облик, отдалечен от традиционния и за 
съжаление обагрен от кича и безвкусицата, което събужда сериозна тревога.  

Ето как промените в търговската и обслужваща дейност в миналото и в 
съвременната епоха са променяли и променят облика на града и на неговия 
център. Какво ще бъде в бъдеще влиянието на търговската функция върху 
градския живот и върху градското пространство е трудно да се прогнозира. 
Възможно е изграждането на нови молове да спре поради липса на търговско 
търсене при намалелия потенциал на населението. Възможно е обаче и да 
продължи, ако се реализира производствен подем и повишаване на заетостта. 
Във всички случаи трябва да се има предвид, че това е чужда форма, която не 
приляга на нашия град и на неговото традиционно архитектурно пространство 
изграждане и развитие. Те не могат да заменят ролята и значението на главната 
улица. Защото тя освен търговската функция е имала и продължава да има и 
други важни функции, като място за живеене, за управленски и административни 
дейности, за културни събития и прояви, за чествания, тържества и спортни 
прояви, и не на последно място – за ежедневни срещи и контакти на хората от 
града. Независимо от намалената й търговска функция, тази нейна роля за 
живота на града трябва да се поддържа с всички средства. 

 
Жилищната функция и жилищната среда.  
Жилищната функция на града е основна, първична. Тя формира градската 

тъкан, като запълва скелета, очертан от улиците. При нея и заради нея се 
появяват другите елементи на градската структура – обществените обекти и 
обществените пространства, които структурират градската тъкан. В началото те, 
както и производствените елементи, са неделими от жилищната субстанция, 
вървят заедно с нея и в нея. Впоследствие постепенно се обособяват и изнасят 
извън жилищата и жилищната среда, но винаги близо до нея, за да я 
структурират. Едва в модерната епоха, от средата на ХХ век, производствените 
територии се обособяват решително самостоятелно и далече от жилищните. 
Новите жилищни територии също се обособяват самостоятелно като жилищни 
комплекси отдалечено от стария град. Това разединяване на града, породено 
през периода на индустриалното и урбанистично нарастване, оставя трайни 
проблеми за бъдещето. Жилищната функция на града е в перманентна криза. 
Преди при бурното градско нарастване жилищната криза е свързана с недостига 
на жилища за порасналото население. Днес кризата е с обратен знак – наличие 
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на неизползвани и необгрижвани жилища поради намалялото население на града. 
В условията на продължаващо намаляване на градското население изоставянето 
на жилищни територии, както на промишлени, също е възможно. Но изоставянето 
на цели квартали или части от жилищни комплекси, поради напуснали ги 
обитатели и липса на вторично търсене на жилища, е много по-малко вероятно и 
по-малко възможно. Защото не всички собственици и обитатели на жилища 
вкупом или едновременно ще  напуснат един квартал или дори един жилищен 
блок. Изоставянето на отделни апартаменти и на отделни къщи е напълно 
възможно, но на цели жилищни блокове е малко мислимо, въпреки че може да 
има и такива отделни случаи. Но наличието на отделни необитаеми жилища, 
каквито вече съществуват, ще продължи по всяка вероятност и в бъдеще. Ще се 
наблюдава и временно, епизодично обитаване в жилища от техни собственици, 
които са се пренесли или са се върнали в близките села, откъдето са дошли в 
града в периода на растяща урбанизация. Жилищните блокове с изоставени и 
необитаеми жилища са като проядена от молци дреха. Наред с тях стоят 
нашарените с кръпки блокове в резултат на грижата някои жилища да бъдат 
изолирани енергийно. Преодоляването на този парадоксален дисбаланс е много 
трудна задача. За общината ще бъде много трудно да подобри прилежащата 
жилищна среда в огромните по площ територии на жилищните комплекси. Но ще 
трябва да се погрижи за тях. Насищането на тези територии с други функции 
освен жилищната е една от същинските възможности за преодоляване техния 
характер на спални. Появата на търговски и обслужващи обекти е факт още в 
периода на преход и освобождаване на частната инициатива. Но същинско 
съживяване може да дойде само при наличието и на други, по-сериозни дейности, 
като например незамърсяващи средата производствени дейности, които да 
ангажират присъствие на хора в тази среда през активните часове на деня. В 
бъдеще новите технологии на производство и комуникации ще направят 
възможно обогатяване на жилищната среда и насищането й с функции. Трудно е 
да се прогнозира пространственият обхват на съживената жилищна среда. По-
вероятно е тя да не покрие цялата наследена от миналото жилищна територия, а 
да се проявява в отделни клетки или отсечки на оживление. Край тях ще бъде 
важно да се организира високо стойностна и естетически издържана среда с 
публични обекти и пространства за обслужване, обществени контакти, спорт и 
отдих.   

 
Културната, просветната и духовната функция.  
Културната, просветната и духовната функция на града се проявява 

сериозно още през Средновековието, когато той е център на епархия и книжовен 
център, средище на средновековна култура. През периода на Възраждането 
духовната, културна и просветна функция търпи подем. Градът продължава да е 
център на епархия, водещ е в борбата за църковна независимост и дава на 
българите първия екзарх Йосиф първи. Има будна интелигенция от учители 
просветители и културни деятели. След Освобождението градът дава на 
отечеството големи учени и дейци на културата и изкуството. Въпреки че 
повечето от тях творят в столицата, културният живот и в града е активен, 
интензивен и му придава своеобразна индивидуалност и поддържа неговия дух. 
Може да се твърди, че през цялото следосвобожденско време, па и след това при 
социализма и в периода на преход в началото на ХХІ век културният живот на 
града е по-активен от икономическия.  

Как се отразява това на градската структура? През Средновековието 
духовно-книжовната роля на Ловеч е категорично проявена. През XII-XIV в. 
средновековната крепост прераства в цитадела, в която се осъществява активен 
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духовен и културен живот. През годините на турско робство отново църквата и 
училището са опората на българския дух и жалоните на зараждащата се градска 
култура. Те са и структуроопределящите фактори при формирането на 
махаленската градска структура. Тази тяхна роля укрепва през възрожденския 
период и продължава сериозно да въздейства на формирането на градската 
структура след Освобождението. Трите църкви от периода на Възраждането 
поддържат духовния живот в три обособени градски части – в двете варошчански 
махали Горнокрайска и Долнокрайска и в новата махала Хармането. 
Строителството на училища е основна грижа на градската власт и 
обществеността веднага след Освобождението. Освен обновените махаленски 
училища, които са центрове на махаленската структура, в следосвобожденския 
Ловеч на средищно място се появява гимназиалното училище ―Св. Климент 
Охридски‖, което е образователен център за целия град и за околията. Неговите 
възпитаници са бъдещи хора на науката, изкуството и културата, реализирали се 
през ХХ век в национален мащаб. Американският колеж в края на ХІХ и в 
началото на ХХ век е ярък образователен център, който по-късно се превръща в 
Езикова гимназия, училище с доказано качество и престиж. В нея се учат ученици 
от района и от цялата страна, което издига ролята на града. От значение за 
градското развитие са и създадените професионални гимназии по кожарство и по 
ветеринарна медицина, които отговарят на потребностите на стопанското 
развитие на града, както и математическата гимназия. Техните места са избрани 
подходящо в по-отдалечени части на градската структура и по този начин 
съдействат за тяхното оживяване. Пропуск е липсата на висше учебно заведение, 
въпреки че в града са функционирали филиали на ВУЗ от други градове в района.  

Читалище ―Наука‖ е друго важно средище на просветата и културата в 
града с организираната към него творческа самодейност, градската библиотека, 
градски музей, театрален и кино салон. Читалището има решаващо значение за 
културното въздигане и идентичността на града. От читалището впоследствие се 
роят драматичният театър, регионалната библиотека, регионалният музей, 
художествената галерия. Всички тези културни институции са в сърцето на града. 
Те съдействат активно за поддържането на културния живот в града и формират 
активно неговия център в пространствено архитектурно отношение. Има 
потребност за тяхното доразвитие и функционално-естетическо подобряване. 
Сериозен пропуск за доразвитието на културната инфраструктура в града е 
събарянето на недовършената сграда на музей и картинна галерия! Теренът на 
бившата казарма както и някои от казармените сгради могат и трябва да бъдат 
приспособени успешно за организиране на културно-просветни и възпитателни 
институции в съчетание с пространства за забавления, спорт и отдих. В бъдеще 
културните институции ще продължават да оказват решаващо влияние за 
градския културен живот като храмове на просветата, носители на обществения 
дух и опорни пунктове в градската структура и композиция.  

 
Рекреационната и туристическата функция.  
Рекреационната функция на града се развива паралелно с другите основни 

градски функции и влияе решително върху формирането на градската среда и 
градската естетика най-вече чрез организираните обществени пространства и 
обществените озеленени площи. Затова рекреационната функция не може да се 
счита за вторична или второстепенна. Но тя се проявява в същинския си вид, като 
реализиране на почивка и развлечения през свободното време в организирана 
градска среда, значително късно, някъде през 30-те години на ХХ век. Късно се 
проявява и туристическата функция на града, свързана с посрещане на гости 
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туристи от други населени места. Тя е наистина нова функция за града и все още 
не е развита достатъчно, за да може да повлияе сериозно и икономически.  

Разбира се наченки на рекреационни дейности ще открием далече назад в 
градския живот. Хората са работели усилено, но са умеели и да си почиват 
приятно и задружно. За това говорят описанията на празниците и начините, по 
които те са организирани в градската среда – Цветница, Великден, Коледа. Тук 
трябва да отбележим описанията на неделните празнични хора по варошчанските 
улици и край реката в Дръстени, а и в Хармането, ловенето на риба и къпането в 
реката през лятото, пързалянето по леда на замръзналата река през зимата. 
Известни са описанията на младежките излети и гуляи сред лозята в околностите 
на града, неделните излети на ловешки семейства към местностите Върбовка и 
Пролоза. Много съществена проява на рекреационната функция са разходките в 
празнични дни по главната улица и слушането на военната духова музика в 
Градската градина, както и посещенията на Хижата и Танцпарка - мили ловчански 
навици, обичаи и традиции. 

Всичко това говори за проявата и развитието на една истинска градска 
култура на рекреацията. Тя е вървяла неразривно, ръка за ръка с бита и с 
трудовата дейност. И заедно с тях е влияла върху формирането на градската 
среда. Оформянето на площадните пространства до голяма степен е повлияно от 
рекреационната функция – те са местата за празнични събирания, хора и 
веселия, както и за активни обществени контакти. Такова е и пространството на 
главната улица, където тече общественият живот. Появата на градската градина 
на главната улица пред читалището, като място за отдих и развлечения на 
гражданите, е израз на пораснала градска култура. Малко като площ и не 
достатъчно добре устроени са другите градински площи в града. За щастие Ловеч 
е град сред природата и тази оскъдица на озеленени площи се компенсира до 
голяма степен в околните местности.  

Още в първите години след Освобождението с изграждането на 
паметниците на руските освободители започва устрояването на парка Стратеш. 
По-късно там е създаден ресторант, който се превръща постепенно в 
традиционното място за посещения и развлечения, наричан ―Хижата‖. Но чак през 
1926 г. благодарение усилията на туристическото дружество е започнало 
същинско залесяване и оформяване на парка. В лозята на Стратеш и другите 
околни хълмове има изградени вили. Другият парк, Башбунар, също е обект на 
специални грижи. Той е една богато озеленена крайречна алея, чието 
оформление е започнало още през 1908 г. През 30-те години  Башбунар се 
благоустроява покрай строителството на юзината (електроцентралата) и 
изградения плувен басейн и ресторант, които стават желано място за отдих и 
развлечение на градските жители.  

След войната, през 50-те години са положени грижи за устройването на 
парка Стратеш и парка Башбунар, който е пострадал тежко при строителството на 
ж.п. линията ―Ловеч-Троян‖. Осъществено е и благоустройствено оформяне на 
свободните пространства в центъра на града, градската градина и градината 
срещу съдебната палата, която по-късно ще се превърне в градски площад. В 
тези озеленени пространства протича в най-голяма степен общественият живот 
на града. През следващите години, 60-те, 70-те и 80-те, грижите за устройството 
на откритите публични пространства са най-сериозни. Те са обвързани и с 
дейностите за реабилитацията на възрожденския град Вароша. Резултатът от 
осъществените възстановителни и благоустройствени работи във Вароша и в 
центъра на града през 80-те години е впечатляващ. Естетизираната градска среда 
през този период повишава сериозно самочувствието на гражданите. 
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Реализациите от това време са причина да се привличат повече външни 
посетители и да се увеличават туристическите посещения в града.  

За жителите на разрасналия се град потребността от среда за отдих е 
причина да се формират обширни крайградски зони за приложение на земеделски 
труд и отдих, наричани ―вилни зони‖. Те се настаняват в местностите, където по 
традиция от миналото се обработват лозя - Стратеш, Липака, Синан тепе, Червен 
бряг, но постепенно се разширяват и заемат огромна площ, по-голяма от 
територията на самия град. В тези зони се изграждат и малки вилни сгради и се 
заражда феноменът обитаване във вторично жилище. Тяхното устройство е 
проблем и ще продължава да бъде проблем при бъдещето планиране на града и 
крайградската територия, „дворът на града―. 

През периода на преход парковете продължават да бъдат традиционно 
място за отдих и спорт на жителите и гостите на града, но са доста занемарени и 
изоставени без достатъчно и адекватни грижи. Едва в към 2013 г. парк „Баш 
Бунар‖ е изцяло обновен по програма „Регионално развитие 2007-2013‖. За 
другият парк – парк „Стратеш‖ има изработен устройствен план през 2010 г. и се 
очаква също да бъде обновен.  

Развитието на рекреационната функция в града и в бъдеще ще се свързва 
най-сериозно с организирането на обществените озеленени площи – паркове и 
градини. Вътре в града ще са необходими сериозни усилия, за да се преодолява 
недостигът на озеленени площи в близост до мястото за живеене. От значение ще 
бъде грижливото поддържане и на най-малките, миниатюрните зелени площи в 
градската среда. Грижата за тях е свързана с общото естетизиране на градската 
среда. Устройването на свободни пространства в жилищните комплекси като 
публични озеленени площи ще компенсира до известна степен недостига им в 
жилищната среда. За обществените озеленени площи с общоградско значение ще 
бъде от съществено важно значение отварянето на парковата площ в двора на 
бившата казарма за общо ползване. Тя ще изпълнява ролята на градска градина 
– парк, в съчетание с развлекателните, спортните и културните дейности в 
пространството на казармата. Подобна роля в бъдеще може да изпълнява и 
занемареният парк на старата болница, ако се намери подходяща форма за 
социализиране на това зелено пространство и адаптиране на някои от болничните 
павилиони за публични културни и рекреационни функции. 

Липсата на достатъчно озеленени площи в непосредствената градска среда 
донякъде може да бъде компенсирана благодарение наличието на обширното и 
озеленено речно пространство, което пронизва града от юг на север. То играе 
важна роля в прочистването на въздуха благодарение на речното въздушно 
течение – Осъмника. За да изпълнява своята важна екологична роля речното 
пространство изисква сериозни грижи за поддържане, обезопасяване от природни 
бедствия, наводнения и подходящо естетизиране.  

 

Недвижимото културно наследство.  
Недвижимото културно наследство носи спомена от миналото и поддържа 

духа на града в настоящето. Благодарение на богатото културно минало през 
периодите на възход в градската среда се е натрупало значително недвижимо 
културно наследство, което е просъществувало през вековете и е достигнало до 
нас. В града са наслоявани един след друг и един върху друг пластове от 
античната, средновековната, възрожденската и следосвобожденската епохи. При 
това напластяване неизбежно са унищожавани много обекти от предходните 
пластове, но и достатъчно от тях е останало, за да бъде оценено и съхранено до 
днес. След дълъг период на нихилистично отношение към материалното 
недвижимо културно наследство, белязан със загубата на ценни исторически и 
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архитектурни паметници, едва след 60-те години на ХХ век се проявява по-
сериозно стремеж към съхраняване и експониране на наследството. Но това в 
началото се отнася предимно до паметниците на възрожденската епоха във 
Вароша. Реставрирането на сградите и улиците на архитектурно историческия 
резерват ―Вароша‖ през 70-те и 80-те години е най-яркият израз на осъзнато и 
културно отношение към старините и миналото. Успехът на това начинание във 
квартал Вароша е довело след това до успешни дейности по реставрации в 
средновековната крепост Хисаря, както и на обекти от следосвобожденската 
епоха около площад ―Тодор Кирков‖ и на т.н. ―барокови къщи‖ по главната улица. 
За съжаление преди това по главната улица са съборени много стойностни 
сгради, построени през следосвобожденската епоха в стил сецесион. Но и 
малкото съхранено, както и претвореното като архитектура наследство създава 
градска среда с високо художествена стойност и издига ролята и значението на 
града. В днешно време сътвореното преди в АИР ―Вароша‖ респектира и 
задължава да бъде ценено и поддържано. Успешната реставрация на 
изоставената дълго време стара баня Дели хамам е един от добрите примери в 
това отношение, който заслужава уважение.  

В бъдеще се очаква да се разширява кръгът на недвижимите културни 
ценности в града. Внимание заслужават обекти от следосвобожденската епоха и 
от 30-те години на ХХ век, които са белязали своето време, носят запаметена 
културна история и присъстват достойно в градската среда. Те следва да бъдат 
обект на грижа и поддържане като културни ценности, които могат да изпълняват  
нови градски функции. Такива са сградата на Митрополията на бул. ―България‖, 
сградата на Градските хали, сградата на Популярната банка, Къщата на Дочко 
Нанов, Къщата на д-р Съйко Съев на бул. ―България‖, Къщата на Джамбазови на 
ул. ―Патриарх Евтимий‖, къщата на Младенови на същата улица, училищните 
сгради на у-ще ―Йосиф І‖(сега ‖Панайот Пипков‖) във Вароша, у-ще ―Св. Климент 
Охридски‖ и у-ще ―Васил Левски‖, а защо не и обекти от по-новата история като 
например сградата на АИР ―Вароша‖, сградата на Картинната галерия, сградата с 
Виенската сладкарница, Дом ―Преслав‖, Домът на книгата и други. Към тези 
обекти трябва да прибавим и Железния мост, който е натоварен с много история и 
има качествата да бъде съхранен като паметник. Покритият мост отдавна има 
това качество, въпреки формално да не е обявен за паметник. Но той е органична 
част от групова недвижима ценност - АИР ―Вароша‖. В списъка могат да се 
включат и скулптурни паметници, които не бива да се събарят и рушат, а защо не 
и паркови площи и хубави озеленени улици. 

Всички тези  обекти, макар формално да не са обявени за недвижими 
културни ценности, имат такива качества и са признати от обществеността. Те 
заслужават да бъдат записани в една ―Бяла книга‖ на стойностните сгради на 
града, които по никакъв начин да не бъдат събаряни или преустройвани така, че 
да загубят автентичния си образ, а напротив, да бъдат обект на особени грижи и 
поддържане, защото те носят характера, духа на града и формират неговия 
индивидуален образ. Има сгради сред посочените, които трябва да бъдат вписани 
не само в ―Бяла книга‖, а и в ―Червена книга‖, защото са застрашени да бъдат 
силно повредени и разрушени. Това е сериозен проблем за общината, защото 
тези стойностни сгради не се използват по предназначение и от това губи градът. 
Тяхното възстановяване и съхраняване не бива да се преценява само като 
задължение на собствениците им. То е задължение и на общината, и на 
обществеността, защото загубването на тези сгради ще бъде загуба за града и за 
градската памет.  

Градът трябва да поддържа умело равновесие между съвременното си 
развитие и съхраняването на историческото си културно наследство, да вгражда в 
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себе си новото, без да разрушава старото. Съхраненото минало дава чувство за 
приемственост и отговорност за бъдещето. 

 
Паметниците, мемориалите и монументалната украса. 
Градът е богат на мемориални обекти и паметници. Белият и Черният 

паметници на  руските войни освободители на Стратеш са най-старите и най-
значителните мемориални обекти на града. Пренесените в близост до тях други 
паметници формират впечатляващ мемориал на загиналите в руско-турската 
освободителна война. Величествен е паметникът на Апостола на свободата в 
неговата столица, достоен знак-израз на почитта към неговото свято дело. 
Неговият паметник е сред символите на града заедно с крепостта ―Хисаря‖, 
историческия резерват ―Вароша‖ и Покрития мост. Останалите скулптурни 
паметници в града нямат такова голямо значение. Някои от тях са били 
неглижирани и демонтирани в резултат на политически страсти и настроения. 
Такава е съдбата на паметника на поета партизанин Христо Кърпачев и 
бюстовете паметници на антифашистите Борис Баев, Тодор Кацаров, Никола 
Илиев, Марко Иванов. Израз на културно и цивилизовано отношение към 
миналото е идеята тези паметници да бъдат събрани в една алея на помирението 
в двора на бившата казарма. Сериозно пострадал е бюстът паметник на д-р 
Съйко Съев в двора на ловешката болница. Неговото възстановяване е дълг на 
признателните ловчалии към неговото дело. И други видни ловешки личности 
заслужават такава почит.  

За съжаление е останал недовършен замисленият и започнат през 80-те 
години мемориал и пантеон на загиналите в борбите за освобождение в 
подножието на Стратеш срещу пешеходния мост. Това начинание е изоставено 
след настъпилите промени през 1989 г. и компрометирано поради осъществено 
впоследствие комерсиално строителство на това място. Една от групите 
скулптурни фигури все пак е била монтирана, друга, подготвена за монтаж, 
отлежава дълги години и градът не намира воля и сили да й намери подходящо 
място. Все пак трябва да се отбележи, че в годините на преход не само са 
премахвани стари паметници, но са изградени и нови паметници. На главния 
площад са разположени паметникът на средновековен конник и паметникът на 
Екзарх Йосиф първи. В двора на гимназиалното училище място е намерил бюст 
паметник на ловешки средновековен книжовник, което прави алюзия за патрона 
на гимназията Св. Климент Охридски. Има идеи и предложения за изграждане на 
други нови обекти на пластичното изкуство. Едно от тях, което заслужава 
внимание,  е предложението за изграждане на паметник на ловешкия деспот и 
цар на българите Иван Александър и неговото семейство. Богатата история на 
града подсказва, че и други значими личности и събития в бъдеще трябва и без 
съмнение ще бъдат отбелязани със средствата на монументалната пластика. 
Техният избор, тяхното местоположение и пластическо третиране следва да се 
определят много внимателно и в синхрон с общото композиционно естетическо 
формиране на градската среда. 

 
Инфраструктурата, благоустройството и екологическата устойчивост.  
С развитието на града през вековете постепенно се изгражда и неговата 

итфраструктура и се подобрява благоустройството и градската хигиена. През 
Средновековието тези елементи на градската среда са били на твърде ниско 
ниво, от гледище на съвременното разбиране. В епохата на Възраждането 
напредъкът в това отношение не е бил особено сериозен. Градът се е 
водоснабдявал от 4 извори в околностите и чрез керамични водопроводи по 
гравитация водата достигала до градските чешми, от които жителите си наливали 
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стомни и съдове. Канализация не е имало, отпадъчните води са се изливали по 
уличните канавки към реката. Осветлението на обществените места се 
осъществявало с улични фенери. Уличните настилки са от калдаръм с канавка по 
средата.  

След Освобождението започват по-сериозни действия за подобряване на 
благоустройството и градската среда, за организиране на пожарна охрана, за 
изправяне на улици и поправки на уличните настилки, за подобряване на 
уличното осветление. Всичко това се осъществявало паралелно с 
възстановяването на града от нанесените щети през войната и с изграждането на 
нови улици и нови обществени сгради.  

Електроснабдяването на града се осъществява значително по-късно. 
Водноелектическата централа на Башбунар е изградена едва през 1926 г. 
Водоснабдяването на града продължава да се осъществява от близки 
водоизточници с изградени каптажи на високите места. Къщите са с попивни и 
изгребни ями, които се почистват периодично. Частична канализация имат само 
отделни обществени сгради, отпадъчните води се изливат директно в реката. 
Отоплението е на твърдо гориво – дърва и въглища. Но за малкия град това не 
създава проблеми с чистотата на въздуха и водата. През 30-те години главната 
улица е настлана с паваж, а другите улици, както и пътищата са с 
трошенокаменна настилка, която заменя старите турски калдаръми. 
Автомобилите са рядкост и не затрудняват живота в града. Градското 
благоустройство и инфраструктурата отговарят относително добре на 
потребностите и на начина на живот на хората на малкия град. Градът е в 
равновесие с околната природа, която го приютява и присъства в него. 

Сериозни инфраструктурни и благоустройствени действия започват да се 
осъществяват в следвоенния социалистически период, когато градът започва да 
нараства бурно. Но инфраструктурното обзавеждане на града изостава от 
темповете на неговото демографско и териториално нарастване. Затова в този 
период се проявяват сериозно проблемите с водоснабдяването, канализацията, 
замърсяването на реката, корекцията и укрепването на нейните брегове, 
затрудненията, породени от нарастващия автомобилен трафик, неосъщественото 
благоустройство в новите жилищни и промишлени квартали. Равновесието и 
устойчивостта на града са разколебани. 

След 90-те години в началото на периода на преход градът наследява 
всички тези проблеми, но няма възможности да се справи категорично с тях. 
Преустановено е строителството на водоснабдителния язовир „Черни Осъм―, 
което затвърждава периодичния недостиг на питейна вода и налага воден режим 
през лятото. Едва в по-сетнешните години са осъществени някои подобрения на 
техническата инфраструктура в града. Реконструирани са водоснабдителната и 
канализационната мрежа чрез проекти във ВиК сектора. В града е осъществено и 
частично газоснабдяване, от което се възползват редица семейства и фирми. 
Ремонтирани са, макар и частично, някои от улиците. В резултат на замрялото 
производство са намалели проблемите със замърсяване на въздуха и водите. 
Пречиствателна станция с първично и вторично пречистване на отпадъчните води 
е въведена в експлоатация в края на 2009 г. През 2010 г. е открито Регионално 
депо за твърди битови отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин. 
 В бъдеще подобряването на инфрактруктурата ще бъде сериозно 
предизвикателство за устойчивото развитие на града. Подобряването на 
инфраструктурното обслужване чрез въвеждане на нови технологични решения 
ще бъде гаранция за качеството на градската среда и на качеството на живота в 
града.  
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Градският образ и естетизирането на градската среда. 
 Формирането на градския образ върви паралелно с всички други дейности 
по изграждането на града и организиране на неговите градски функции. То е 
резултат от действието на всички фактори за градското развитие и се постига във 
времето къде спонтанно, несъзнателно, къде преднамерено и планирано. 
Природната даденост е в основата на формирането на уникалния живописен 
облик на града. От там нататък строителните умения, използваните материали и 
технологии, както и вроденото и развиващо се естетическо чувство са 
допринасяли за постигане сполучливия градски образ през възрожденската епоха 
и по-късно до към 30-те години на ХХ век. През тези периоди се наблюдава бавно 
постигане на равновесие и хармония между града и околната природа.  

В периода на засилено урбанизационно развитие след войната обаче 
неизбежно се стига до бързо нарастване, което е трудно да бъде осмислено и 
овладяно естетически за сравнително краткото време от 30 – 40 години. В 
мащаба на града се появяват последователно нови измерения – това на първата 
вълна от сравнително неголеми жилищни блокове през 50-те и 60-те години и 
след него на втората вълна през 70-те и 80-те години, вече на жилищни блокове с 
голяма височина и големи обеми. Те са логичен резултат на интензивната 
урбанизация и породената голяма жилищна криза в града. Докато първата вълна 
някак по-внимателно и деликатно променя наследената структура на града, 
втората вълна е агресивна и безпардонна. Тя внася коренно различен мащаб и 
потиска, смачква града от миналото. Нейна проява са и появилите се панелни 
жилищни комплекси в периферията на града. Те са нещо ново, различно и чуждо 
за града. Улично кварталната структура при тях е заменена с обширни открити 
пространства между блоковете, които трудно се овладяват и оформят 
естетически поради големите им размери и чуждия им мащаб, с който се свиква 
трудно. Вътре в града улично кварталната структура също е нарушена на много 
места, където са се появили големите блокове. Двете различни системи на 
структурно композиционно изграждане трудно съжителстват, там, където се 
наслагват една върху друга и градският образ страда чувствително. Насаждането 
на жилищни блокове в кварталите с къщи прояжда старата структура, без да 
формира ясно и категорично нова. Съжителството на двуетажни къщи с 
многоетажни жилищни блокове не е щастливо съжителство. Високите блокове с 
големи обеми са търсени като акценти в градската панорама, но често са 
настанявани на неподходящи места, например във високите части на квартал 
Дикисан или в подножието на парка Стратеш.  

За щастие старият квартал Вароша не е засегнат от вълната на жилищните 
блокове и е съхранил своя мащаб и образ, който хармонира с природното 
обкръжение. Поддържането на този верен, човешки мащаб е задължително 
условие при бъдещото строителство във Вароша, което неизбежно ще се налага 
поради появата на инвестиционни инициативи. Трябва да се има предвид, че и 
сравнително не големи съвременни обеми са големи за мащаба на Вароша и 
могат да нарушат неговата хармония. Същото е в сила и за махала Дръстене. 

Може да се каже, че контрастното съпоставяне на мащаба и характера на 
Вароша с мащабите и характера на новия град е заложено като прийом при 
формирането на съвременния градски образ. Но този възприет по неизбежност в 
близкото минало подход на контрастно съпоставяне е много труден за 
овладяване и естетизиране. В близката до Вароша зона на градския център 
контрастното съпоставяне на големите обеми на жилищни и обществени сгради, 
със заварената градска среда и с природната даденост, не е довело до сполучлив 
ефект. Затова в бъдеще трябва да се внимава особено много при изграждането 
на нови жилищни и обществени сгради в контактната зона и най-вече в 
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крайречното пространство срещу главния площад. Ловеч няма повече потребност 
от високи сгради, нито жилищни, нито обществени!  

От съществено значение за образа и естетиката на града е наличието на 
публични пространства и тяхното естетическо оформление и обвързване с 
природната даденост. Животът в града винаги е текъл навън в градската среда, 
на улицата, на площада, в градската градина, край реката, в околностите на 
града. В публичните пространства се формира общността и се реализира 
общественият живот. Градът има потребност от публични пространства, за да 
съществува и да се развива общността. Естетическото оформление на 
публичните пространства е от значение за всички части на града, но в най-голяма 
степен това се отнася за централната част, където преките контакти с речното 
озеленено пространство и със зеления хълм Стратеш са задължителен 
императив на градската композиция. Там са реализирани най-сериозните грижи за 
градската среда в миналото и може да се твърди, че е постигнато много. 
Постигнатото трябва да се поддържа и доразвива внимателно, особено в 
откритите крайречни пространства в контактната зона към старинния резерват 
Вароша, за да се избегнат нови грешки, като тези, които тук са допуснати, и да се 
осуетят брутални вмешателства, за каквито има проявени намерения.  

В бъдеще следва да се отдели внимание и на публични пространства извън 
градския център. Защото контрастът на средата в центъра и в останалата градска 
територия по отношение на благоустройството е впечатляващ. Извършеното 
благоустрояване на жилищния комплекс ―Червен бряг‖ е много добър пример в 
това отношение. Подобна грижа за благоустрояване на обществените 
пространства очакват и другите жилищни комплекси, както и градски квартали, 
където средата е силно занемарена. Наличните в града площадни пространства и 
озеленени площи трябва да получат подобаващо оформление. На първо място 
сериозно внимание следва да се отдаде на предстоящото и крайно необходимо 
усвояване и благоустрояване на бившия казармен терен като публично 
пространство с голямо значение за града. Площадните пространства пред гарата, 
по ул. ―д-р Съйко Съев‖ и ул. ―Цачо Шишков‖ и други по-малки площадни 
уширения и озеленени площи заслужават да бъдат оформени и естетизирани, за 
да се подобри общото състояние на градската среда и градския образ.  

Градът е немислим без природната даденост. Град и природа са в 
органична прегръдка и единство и неминуемо ще продължават така в бъдеще. 
Опазването на природното богатство следва да бъде приоритет в насочването и 
планирането на градското развитие. Не бива да се допуска в бъдеще градът да 
стане подвластен на неустойчиви модели на развитие и подредба. Постигнатото в 
щастливите епохи от неговото развитие трябва да се отчете правилно и на негова 
основа да се чертаят посоките за бъдещето. Зелен и устойчив град – това е 
виждането за бъдещето на Ловеч. 

Какъв ще бъде градът в обозримото бъдеще, дали ще върви надолу към 
упадък или ще набере сили да се въздигне и възроди, зависи от неговите 
граждани, от тяхната воля и от техните действия да го опазват, подкрепят и 
подреждат с търпение, настойчивост и любов, за да върви нагоре и напред към 
едно достойно бъдеще. 
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