МИНИСТЕРСТВО НА

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
На основание чл. 84, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 83 от Закона за културното наследство,
Заповед № РД09-716/26.08.2014г. на Министъра на културата, становище на Националния
институт за недвижимо културно наследство (вх.№ 0401-1620/19.08.2014г. и изх.№ 04011620/01.09.2014г.) и
образувана преписка в Министерство на културата № 33-НН900/03.09.2014г.
СТАНОВИЩЕ
Относно: „Проект за изпълнение на консервация, реставрация и експониране на
Западна крепостна стена и проектиране на Туристическа алея на хълм “Трапезица” в
гр. Велико Търново” по Договор № РД 11-00-210/18.12.2013г. между Министерство на
културата и Община Велико Търново с подобекти :
1.Подобект “Туристическа алея” - части “Архитектура”, “Геодезия”, “Електрическа” и
“Пожарна безопастност”, фаза “Техичеки проект”;
Н.Подобект “Западна крепостна стена” - части “Архитектура”-три варианта,
“Геодезия” и “Електрическа”, фаза “Идеен проект”;
Ш.Подобект “Геодезическо заснемане на съществуващи археологически обекти”;
Възложител: Община Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, гр. Велико Търново.
Идентификационни данни за обекта на документацията: Исторически резерват
“Трапезица” в гр. Велико Търново.
Статут на обекта на документацията:
Хълм Трапезица е защитена територия за опазване на културно-историческото наследство със
статут на групова недвижима културна ценност “Археологическа зона “Трапезица”, граници
“околовръстен път на хълм “Трапезица” и еврейски гробища” и е част от "Историческо
селище Велико Търново”, обявени с протокол № 4/07.06.1999г. на НСОПК, утвърден от
министъра на културата като “групови паметници на културата”. В протокол № 4/07.06.1999г.
на НСОПК е посочено, че групов паметник на културата - „Археологическа зона „Трапезица”
е с режим на опазване, определен съгласно ПМС № 506/27.12.1955г. и Наредба № 15 на КК и
КАБ /ДВ бр.20/1980г./.
Хълм Трапезица попада в границите на археологически резерват “Най-старите части на града
- Момина крепост, Царевец и Трапезица”, обявен с Постановление на Министерски съвет №
506/27.12.1955г.. “Антични и средновековни структури на Момина крепост, Царевец и
Трапезица, община Велико Търново, област Велико Търново”, съгласно Приложение към
чл.50, ал.З от ЗКН притежава статут на “Археологически резерват”.
Обектът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на
групова недвижима културна ценност “Историческо селище Велико Търново” - паметник на
урбанизма и културния пейзаж, утвърден с протокол на НСОПК /СЕСОНКЦ/ №
4/07.06.1999г. от Министъра на културата.
Архивни данни:
С писма на НИПК / НИНКН / № 9305/05.10.2007 г. и № 388/18.02.2008 г. са съгласувани виза
за проектиране / скица № Ф01880/11.09.2007 г. на Общинска служба “Земеделие и гори”
Велико Търново / и проектна документация, фази “идеен” и “технически проект”, част
“архитектура”, за обект : “Археологическа база в ПИ № 000363, Исторически резерват
“Трапезица”, гр. Велико Търново”.
С писма на Министерство на културата № 33-00-0152/03.06.2010г. и № 33-000356/04.06.201 Ог. са съгласувани виза и задание за проектиране за обект “Изграждане на
подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до
Исторически резерват “Трапезица” в гр. Велико Търново” по ОПРР, операция 3.1
“Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.

С писмо на Министерство на културата № 33-НН-1046/15.12.2010г. с изисквания е съгласуван
инвестиционен проект за обект “Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и
туристическа инфраструктура за достъп до Исторически резерват “Трапезица” в гр. Велико
Търново”.
С писмо на Министерство на културата № 04-С>П-7/12.04.2013г. е съгласуван инвестиционен
технически проект, част “Архитектура”, за обект “Изграждане на подпорна стена,
художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до Исторически резерват
“Трапезица” в гр. Велико Търново” по ОПРР, операция 3.1 “Подобряване на туристическите
атракции и свързаната с тях инфраструктура”, подобект “Пътническо подемно съоръжение горна станция”.
С писмо на Министерство на културата № 04-ОП-7/18.11.201 Зг. е съгласуван инвестиционен
проект за обект “Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа
инфраструктура за достъп до Исторически резерват “Трапезица” в гр. Велико Търново”,
подобект “Силов кабел 1 кУ от ТП “Владишки мост” до съществуваща кабелна касета 1 кУ,
част “Елекртическа”, фаза ”Технически проект”.
С писмо на Министерство на културата № 04-ОП-0071/30.07.2014г. се удостоверява
изпълнение на цитирания обект, за който “не се налага изготвянето на екзекутивна
документация”.
Преглед и анализ на документацията:
Внесената проектна документация за Подобект “Туристическа алея” - части “Архитектура”,
“Геодезия”, “Електрическа” и “Пожарна безопастност”, фаза “Техичеки проект”, предвижда
изграждане на алеи, обслужващи туристическия поток, като централната туристическа алея е
за обслужване на транспортни и строителни машини, свързани с археологическите
проучвания, КРР и СМР на хълм “Трапезица”. Изисква се да се внесе за съгласуване при
условията и по реда на ЗКН проект за местата на разположение и вида на осветителните тела
за подобекта. Специфичният характер на терена изисква постоянно методическо ръководство
на дейностите по изпълнението от проектанти и археолози.
Относно документацията за Подобект “Западна крепостна стена” - части “Архитектура” представена в три варианта, “Геодезия” и “Електрическа”, фаза “Идеен проект”, се счита за
принципно допустим Първи вариант “Архитектура” с минимално надстрояване на оригинла.
В цветните триизмерни възстановки присъстват елементи, които не са обект на внесения за
съгласуване проект. Хипотетичните възстановки не са подкрепени от археологическите
разкрития. Липсват обяснителни бележки към приложения снимков материал. В
предложените варианти за реконструкция на Западна крепостна стена височината на
консервационния надзид значително надвишава запазената оригинална археологическа
структура. За предложената в трети вариант реконструкция, включваща зъбери на
крепостната стена, амбразури и стълбища, липсват подкрепящи данни от археологическите
разкопки.
“Техничекият проект” за подобекта следва да бъде разработен на базата на проучени
вариантни възможности за обезопасяване на туристическия поток при намаляване на
консервационния надзид, на места без надстрояване на археологическа субстанция с оглед
експониране на автентичния запазен оригинал. Да се внесе за съгласуване проект за местата
на разположение и вида на осветителните тела за подобекта.
Документацията за Подобект “Геодезическо заснемане на съществуващи археологически
обекти” отразява археологически обекти в северозападната част на хълм “Трапезица” от
проучвания и разкопки през 2012г. При провеждане на КРР и СМР на хълм “Трапезица” за
Подобекти “Туристическа алея” и “Западна крепостна стена” се изисква постоянно
методическо ръководство на проектанти и археолози при условията на чл. 161 от ЗКН.

Въз основа на гореизложеното. Министерство па културата съгласува „Проект за
изпълнение на консервация, реставрация и експониране на Западна крепостна стена и
проектиране на Туристическа алея на хълм “Трапезица” в гр. Велико Търново” по
Договор № РД 11-00-210/18.12.2013г. между Министерство на културата и Община
Велико Търново с подобекти :
ГПодобект “Туристическа алея” - части “Архитектура”, “Геодезия”, “Електрическа” и
“Пожарна безоиастност”, фаза “Техичеки проект”;
H.Подобект “Западна крепостна стена” - части “Архитектура”-три варианта,
“Геодезия” и “Електрическа”, фаза “Идеен проект”;
Ш.Подобект “Геодезическо заснемане на съществуващи археологически обекти”:
при следните изисквания към подобектите :
I. За Подобект “Туристическа алея”:
- Всички изкопи за полагане на силови кабели за захранване на осветлението покрай
туристическата алея да бъдат задължително извършени на ръка и в присъствието на
специалист-археолог, принадлежащ към екипите, извършващи археологическите проучвания
в рамките на “Археологическа зона “Трапезица”, съгласно чл. 161, ал. 2 от ЗКН.
- В случай на разкриване на археологически останки и структури, изкопните работи да се
спрат незабавно и да се пристъпи към извършване на спасително археологическо проучване,
съгласно чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
- Средствата за археологическите проучвания да се предоставят от инвеститора, съгласно чл.
148, ал. 5 от ЗКН.
- Резултатите от приключилите теренни археологически проучвания да бъдат приети от
експертна комисия, съгласно чл. 158 а от ЗКН. Копие от доклада на комисията да бъде
предоставен на НИНКН. При необходимост от корекции на трасето на силовия кабел поради
наличието на значими археологически структури, новият проект да бъде внесен за
съгласуване в МК , съгласно чл. 84* ал. 2 от ЗКН.
- Да се внесе за съгласуване при условията и по реда на ЗКН проект за местата на
разположение и вида на осветителните тела за Подобект “Туристическа алея”.
II. За Подобект “Западна крспостна стена”:
- Да се внесат за съгласуване при условията и по реда на ЗКН предварителни вариантни
решения на базата на Първи вариант “Архитектура” - Идеен проект за обезопасяване на
туристическия поток при намаляване на консервационния надзид, както и на места без
надстрояване на археологическа субстанция с оглед експониране на автентичния запазен
оригинал, след което да бъде разработен “Техничеки проект” за подобекта.
- Да се внесе за съгласуване при условията и по реда на ЗКН проект за местата на
разположение и вида на осветителните тела за Подобект “Западна крепостна стена”.
Съгласуването да влезе в сила след приемане на РМС за предоставяне на обекта на
инвестиционното намерение в управление на Община Велико Търново.
Дейностите по изпълнението на проектите да се извършва при постоянно методическо
ръководство на проектанти и археолози при условията на.у*гф^{"|рг
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