
   

                    
Програма БГ08 

“Културно наследство и съвременни изкуства” 
 

Този  документ е създаден с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по ФМ на ЕИП 
2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на ПРОГРАМА БГ08 „Културно 
наследство и съвременни изкуства“. www.culture-eea-bg.org, www.eeagrants.org 

 
 

На 23.04.2015 г.  между Община Велико Търново и Министерство на културата, в качеството 
му на Програмен оператор на Програма БГ 08, бе подписан Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № 24-10М1-44 за реализиране на проект „Културното 
наследство на Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“.  
 
Стойността на проекта е 370 653,80 евро /724 935,82 лв./.   
Периодът за реализация на проектните дейности е 23.04.2015-30.04.2017 г. 
 

В рамките на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие“ се предвижда консервация, реставрация и експониране 
със защитно покритие на „Шишманова баня“, гр. Велико Търново. Обектът е публична 
общинска собственост (Акт № 5726) и със статут на „единична недвижима културна ценност“  
с категория „национално значение”.  

Аварийните мерки започват с укрепване на основните й зидове от запад. Консервационната 
намеса се изразява в моделирано надзиждане на останалите зидове, възстановяване на пилоните 
от хипокаустната система до действителна височина. Въз основа на запазените останки и 
наблюденията по време на археологическите проучвания ще бъде осъществено: възстановяване 
на полуцилиндричното покритие на северното помещение и на същинския под; моделирано 
надзиждане при входа на южния зид и на източния зид; изграждане на „преграда”, която да 
изолира обекта от улицата; изграждане на стабилна покривна конструкция, гарантираща защита 
на оригинала.  

Предвидени са мерки за благоустрояване на  терена около паметника и мерки, които да 
подчертаят уникалността му.  

С оглед постигане на изискването за подобряване на ситуацията на ромите се предвижда да 
бъдат включени трайно безработни лица с непрекъсната регистрация в Бюрото по труда. 
Ревитализацията на обекта се предвижда да бъде постигната чрез организиране на Фестивал на 
ромската култура и провеждане на „открити“ уроци по История.  Реализирането на проекта, ще 
доведе не само до реставриране на обект от културното наследство, а и до неговото последващо 
социализиране чрез организиране на описаните прояви. 
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