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Този документ е създаден в рамките на проект „ Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях 

инфраструктура в община Велико Търново ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 
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Финансиращ орган:  

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на 

туристически атракции” 

Стойност на проекта: 6 256 646.65 лева, от които 1 515 872.67 лв.- принос на Община 

Велико Търново 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

 

Основни обекти на проекта: 
Обектите в обхвата на проектното предложение се намират във Велико Търново, в 

непосредствена близост и връзка с крепостта Царевец, район - богат на културно-исторически 

ценности, съхранил следите на историческата памет. Мястото, обект на проекта, е било обитавано 

от най-дълбока древност, доказано от археологическите проучвания. През Средновековието на 

двата  хълма и около меандрите на р. Янтра между тях се издигат двата града Царевград Търнов и 

Трапезица (Трапезон).  

� Площад „Цар Асен Първи”, прилежащите улици и подходът към крепостта „Царевец”,  

� „Владишки мост”,  

� Храм „Св.Апостоли Петър и Павел”  при едноименния манастирски комплекс и част от 

пространството пред комплекса на ул. „Климент Охридски”,  

� Църквата „Св. Иван Рилски”,  

�  Административна сграда на исторически музей, в който ще бъде изграден Мултимедиен 

посетителски център „Царевград Търнов”  

са разположени в близост до най-важния туристически обект за Велико Търново – Царевец, като 

връзката между тях е не само физическа, но и кодирана в паметта на средата, което трябва да бъде 

подчертано. 

 

Основни  дейности по проекта: 
1/ Реставрация и консервация 

 

ОБЕКТ "Консервация, реставрация  и експониране на църквата "Св.Иван Рилски", 

ул."Климент Охридски", УПИ І, кв.217  

Очаквани резултати: В резултат на консервационно-реставрационните дейности ще бъде 

спасен паметник на културата от национално значение и чрез неговите експониране и 

социализация той ще бъде интегриран в общ туристически продукт. Повишена сигурността и 

безопасността на в пешеходната зона около разкопките и разкритите основи на църквата „Св. 

Иван Рилски”  и пространството около нея. Каменна зидария (42 куб.м); Изработен защитен 

навес (198 кв.м); настилка калдъръм (192 кв.м);  бордюрни ивици от бетонни павета (114 м); 

обслужваща алея с макаданова настилка (200 кв.м); пейки (1.);  кошче за боклук (5 бр.); 

Затревени площи (390 кв.м); 

 

ОБЕКТ „Подмяна на покривното покритие и дограмата и експониране на Храм „Св.Св. 

Апостоли Петър и Павел” 
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Очаквани резултати: Очакваните резултати от реставрационната намеса по паметника са 

предотвратяване на течове и предпазване на ценните стенописи, обезпечаване на сигурност и 

подобряване на енергийната ефективност, както и експониране и спомагане за разбиране на 

паметника в неговата дълбочина чрез разкриване на неговия контекст.  Площ покрита с 

едноулучни керемиди (244 кв.м); медна обшивка (67 м); медни олуци (50 м); пейки (3 бр.); фасаден 

осветител (20 бр.); прожекторен осветител (4 бр.); Затревени площи (415 кв.м);  

ОБЕКТ Консервация, реставрация и експониране на Владишки мост, гр. Велико Търново 

Очаквани резултати: С реконструкцията бъде възстановен обект на недвижимото културно 

наследство, който продължава да функционира и днес и ще бъдат предприети мерки за 

премахване на риска при експлоатацията му. Направена настилка от дървени дъбови греди 20/12 

на мост (447 кв.м); дървена подова конструкция (85 куб.м); дървен дъбов парапет (11,8 куб.м); 

осветител фасаден (15 бр.). 

 

2/  СМР за развитие на туристическата инфаструктура 

 

Дейност: Изграждане на туристическа информационна инфраструктура  

Очаквани резултати: Улеснение на туристите при търсене на съответните обекти и при 

ориентиране за мястото, където се намират; Подпомагане на местните власти за подобряване 

на туристическото планиране, развитие на потенциалните ресурси и разширяване предлагането 

на туризма.Насърчаване устойчивото използване на културно - историческото наследство на 

Велико Търново с цел разширяване на българския туристически продукт. Повишаване 

удовлетвореността на туристите от посещението във Велико Търново. Изработени и 

монтирани 190 бр. елементи на туристическата информационна инфраструктура. 

 

Дейност: СМР за "Мултимедиен посетителски  център „Царевград Търнов" 

Очаквани резултати: В кв.м: облицовка с гипсокартон на стени (1062) и тавани (501); фаянсова 

облицовка (159); настилки от гранитогрес (499); боядисване (235); стенописи (105); декорации и 

интериорно оформление. 

 

Дейност:  Закупуване на оборудване 

Очаквани резултати: Използвани съвременни информационни системи, киоск-устройството с 

дълъг жизнен цикъл за максимална защита на инвестицията. Подобряване системата за 

управление на туристическите атракции;  привличане и обслужване на по-широк кръг 

посетители; увеличаване броя на повторните посещения. Закупено следното оборудване в бр.: 

Червен лазер (1); Въртяща IP-камерa (1); Озвучителна уредба (външна) (1); Киоск устройства 

(5); Многопроекторна система (1); Вътрешно озвучаване (1); стълбищна платформа (1); 

Асансьор (1);   Пластични модели на човешки фигури (27); Персонална звукова екскурзоводска 

система (10 бр.); Многопроекторна система (1); озвучителна система (1);озвучители за 

вграждане (30); сценични осветители (20); 

 

Дейност: Извършване на строително – ремонтни дейности на допълнителна дребномащабна 

техническа инфраструктура 
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ОБЕКТ "Благоустрояване и функционално организиране на паркиране, автомобилен и 

туристически поток на площад Цар Асен І", прилежащите улици и подходи към историческата 

крепост "Царевец"  

Очаквани резултати: Плътен асфалтобетон (28 т);  Доставка и монтаж на огненокафяви 

гранитни плочи за тротоар (3332 кв.м); кафяви гранитни павета за паркинг (254 кв.м); черни 

гранитни павета за улици (480 кв.м); Кошче за боклук (10 бр.); ограничителни стълбчета (91 

бр.); Туристическо влакче по маршрута на обектите и на историческата крепост „Царевец”  

(1бр.) 

ОБЕКТ Пространството пред комплекс „Св.Св. Апостоли Петър и Павел” на ул. „Климент 

Охридски” 

Очаквани резултати: улични бордюри (69 м); тротоарни бордюри (183 кв.м);кошче за боклук (7 

бр.); ограничителни стълбчета (25 бр.); дървени пейки (20); настилка с гранитогрес (23 кв.м); 

площи за затревяване (160 кв.м). 

 

 


