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VELIKO TURNOBO



• Veliko Turnovo, the medieval capital of Bulgaria, i s brought to you with more than 
7000 years of history. The houses, stacked one abov e the other, situated on the 
slopy hills of the town show a remarkable, unique a rchitectural style. The bridges, 
unexpectedly flying over the river, palaces and tow ers, spectacular museums, 
ancient columns with writings left by our proud rul ers, monasteries with unique 
murals and the Arbanassi fortress-houses.

• The nights are filled with the constant voice of th e river, the glitters and dazed 
lights, playing on the fairy face of the town and t he noise of the energy-filled stormy 
student's life.

• From its rich historical value, to its thriving mod ern nightlife and lush natural 
surroundings that provide many excellent opportunit ies for outdoor recreational 
activities, Veliko Turnovo offers you everything yo u could ever want for the perfect 
holiday.

VELIKO TURNOBO



It is worth to see one of the most interesting cultural and historic sites in 

Veliko Turnovo:

Tsarevets Hill, which was the main fortress of 
the medieval capital, and today, is an 
impressive museum in the open air, with the 
ruins of the palace and patriarch complexes of 
the Second Bulgarian Kingdom (12 – 14 
centuries).

Trapezitsa Hill is famous for its churches, dating 
from the same period. At the archeological 
excavations there were found the ruins of 14 temples 
with rich inner and outside decoration. As a whole 
the Trapezitsa Hill is a complex with a potential for 
future archeological research.

VELIKO TURNOBO



SAMOVODSKA CHARSHIA

The "Rakovski" street of today has been one of the liveliest a nd
crowded craft and market street of VelikoTurnovo, known as
"Samovodska Charshia".
The masters use old technologies and work with the original
tools while visitors may watch them creating their crafts.

You can join the folklore celebrations and recreations of traditional Bulgarian customs.
The memory of Samovodska Charshia is a precious memory of Bulgaria!

VELIKO TURNOBO



ARBANASSI

4 km. away from Veliko Turnovo is situated the vill age of Arbanassi, famous for 
its houses – fortresses (Konstantsalieva, Hadgiiliev a) decorated with woodcraft and 
authentic interior, and for exquisitely painted chu rches – all dating from 17 century…

Architectural and museum reserve “Arbanassi” 
In the village of Arbanassi are preserved five chur ches and two monasteries, built and 
painted at the end of 16th and the beginning of 17t h century. There are a  majority of 
houses, which are typical for the Bulgarian archite cture from 17th to 19th century.

VELIKO TURNOBO



ОТ ПОЗНАВАНЕТО КЪМ 
РЕГЛАМЕНТИРАНЕТО

• Оценки за закрила на 
архитектурното и урбанистично 
наследство на Велико Търново

• Съставяне на план за опазване 
градското наследство

• Обмяна на опит, компетенции и 
отговорности

един колаж за градските ценности, 
историята и работата по проекта

ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

Изготвила арх. Колева

ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
БАЙОН И ANVPAN & VSS P 



ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

Целта на проекта е да се представят и 
популяризират пред обществото: 
• ценностите на старата градска тъкан 
от улици, площади и ансамбли
• архитектурната значимост на 
старинните обществени сгради и къщи,
• тяхната уникалност, за да бъдат те по-
добре опазени и адаптирани към 
съвременния живот

Велико Търново е културен феномен, 
формиран в продължение на много векове.
Територията на Стария град притежава 

следните културни цености: 
• Уникално съчетание и симбиоза между 
архитектура и природа;
• Висока културна стойност на отделните 
исторически пластове от Праисторията, 
Античността, Средновековието,Възраждането -
една проява на европейската народна 
архитектура и след Освобождението
• Ценно историческо напластяване в резултат на 
сложен обмен от културни влияния и като 
кръстопът между Изтока и Запада; 
• Средище на живи традиции, културно и духовно 
общуване.

ПРОЕКТ ЗА ЗАКРИЛА НА КИН 

ДК

МОТИВИ И ЦЕЛИ

ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
БАЙОН И ANVPAN & VSS P 



Разположен на изключително красиви и 
недостъпни скални хълмове между меандъра 
на река Янтра, С т а р и я т г р а д е едно 
уникално дело на природата и човека, един 
забележителен, исторически формирал се  
к у л т у р е н   п е й з а ж.

Основната задача по проекта бе да се 
изготви доклад, представящ ценното 
урбанистично и архитектурно градско 
наследство на базата на изучаване на 
запазените стари сгради в ансамблите и 
кварталите, с цел тяхното съхраняване и 
устойчиво развитие.

ГРАДЪТ, ИСТОРИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕВЕЛИКО  ТЪРНОВО

ДК



Репродукция от картината на 
художника Цанко Лавренов, 1947

Реставрирана средновековна градска 
структура в крепостта Царевец

СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ГРАД

Стара гравюра представяща 
крепостите Трапезица и Царевец

ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

Църквите в крепостта Трапезица
ДК



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Западната, нова част на града с българските махали около 1877г.

ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ ГРАД

Рисунка на града от 1872.

снимка на  града от 1877г.Съвременни панорами
ДК



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Църквата „Рождество Богородично” 
построена от Кольо Фичето 1844г 
и съборена от земетресението 1913г

Църква “Св.П. и Павел”- архивна 
снимка, сега музей

Църква”Св.К. и Методий”-1861 г

Църква “Св.40 мъченици”-1230 г. архивна снимка, 
сега музей

Църква “Св.Димитър”- музей

Църква “Св.К. и Елена”-1872 г.

ЦЪРКВИТЕ НА СТАРИЯ ГРАД

ДК



ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТАРИННИТЕ СГРАДИТЕ 

Конакът- кметството във вида построен 
от майстор Кольо Фичето в 1872г

След пожара в 1906г

Кула-камбанария към църквата “Св.Никола” и  ханът 
“Хаджи Николи”  на майстор Колъо Фичето

Мааза - макет Л. Филипов

ДК



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Къщи-табахани, ул.”Иван Асен ІІ” в кв.Асенов Къщи с дървени етажи и детайли

ТЪРНОВСКИТЕ КЪЩИ

ДК



ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТЪРНОВСКИТЕ КЪЩИ

Търновски възрожденски къщи с облицовка от  тухлички 
– проучване, проблеми и след реставрацията

ДК



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Къщи от периода на след Освобождението
Къща на ул.”Кефалов”7 

Къща на ул.”Ив. Вазов”19-стил”модерн”

ТЪРНОВСКИТЕ КЪЩИ

ДК



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДК

АРХИТЕКТУРНИТЕ  ДЕТАЙЛИ

Проучване на
Прозорци,
Врати,
балкони



РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА

Схема за разположение на града с укрепленията и кварталите 
през ХІІ-ХІVв., Възраждането и Следосвобождението 1750-1930г.

Стари планова на града по Шкорпил-1881г. и от 1945г
Специфични правила и норми към ОГП

ОГП на Велико Търново, източна част

ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

ДК



ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИНВЕНТАРНИ ОПИСИ НА НАСЛЕДСТВОТО

Инвентарни описи - фишове с оценки за защита на сградите в кв.279

Разпределения по нива на сградите в квартал 289 Силуети по улиците “Опълченска” и “Г.Мамарчев” 9
ДК



ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПЛАНОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЛЕДСТВО

Кадастрален и регулационен план от 1907г., 
квартали 290,289,279,278

План-концепция за опазване на архитектурното 
наследство в същите квартали

ДК

Изготвените над 300 броя инвентарни описа на сгради от Стария град на Велико Търново обхващат данни от 
технически характер, архивна документация, анализи и оценки на структурата и детайли на сградите, предложения за 
намеси по тях, като ремонти, реставрации, пристроявания, възстановяване на изчезнали обеми, запазване и т.н.

Тази дейност дава възможност на община Велико Търново сама да проучи своя стар градски център, да разполага 
с информация за сградния си фонд и умело да я използва и предоставя при разработването на програми, устройствени 
планове и инвестиционни проекти за реализиране на собствените си намерения и тези на гражданите.

На базата на проучванията и оценките на сградите по квартали, етапно се изготвят планове с концепция за опазване 
на архитектурното наследство, предвид големия брой на имотите /над 3000/ от защитената територията на културно-
историческото наследство на Велико Търново, определяйки запазването, реставрацията или ремонта на старите сгради, 
както и правилата за тяхното опазване и развитие. На практика те представляват едно проучване и основа 
за планови задания, оперативен план за действия по опазване и благоустрояване на старите градски територии.



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДК

Обмяна на опит, популяризиране, компетенции и отговорности

Велико Търново Байон

Основни принцип при възстановяването 
на старата сграда бе  използването на 
оригинален тип строителни материали -
вар, пясък, дърво, камък, цимент и нови,  
които не нарушава нейното равновесие.
След време те могат да остареят по 
същия начин, запазвайки автентичния 
архитектурен стил на сградата.

Обмяна на специалисти и на българския и френския опит при реставрацията на фасадата 
на метоха на Преображенския манастир -2006г.

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБМЯНА НА ПРАКТИКИ



ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБМЯНА НА ПРАКТИКИ

АРХИТЕКТУРНАТА МАГИЯ  НА ТЪРНОВГРАД
Изложба по проекта, 29 юни 2006г., Велико Търново

ДК

12 март 2007, Велико Търново
“СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
НА СГРАДИТЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО„

Обмяна на добри практики между общините в България и Франция

Изложба “Балконите на Търново ”
Велико Търново, 14 ноември 2007г.



ВЕЛИКО ТЪРНОВО КОМПЕТЕНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

ДК

Възстановителни 
дейности на къщите
през 2008г. 



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДК

Значимост на инвентарните описи

За какво служат инвентарните описи?

• Практическо действие – подпомагане 
на реставрациите и ремонтите на 
старите сгради

Анализите и проучванията  в инвентарните 
описи на старите къщи и демонстрацията на 
двете общини за фасадна реставрация са 
пример и помощ на гражданите

• Устойчиво развитие на града - от 
описите към приложение в плана за 
защита на наследството

Подготвеното проучване може да се включва 
във всеки план и проект на общината

Изводи:   

• Гражданите са заинтересовани за старите 
си  сгради                      

• Необходима е помощ при реставрирането и 
поддържането  на  старите  сгради с 
технически компетенции и финансиране

КОМПЕТЕНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

Къща на ул.”Въстаническа”13 - преди и по време на реставрацията

Къща на ул.”Раковски”1 - преди и след реставрацията


