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ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

ТЕМА: ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

НА “АСЕНОВА МАХАЛА” В КОНТЕКСТА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ И СЪВРЕМЕНЕН 

ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
 

 

I. „Асенова махала”. 

 

1. „Асенова махала” и град Велико Търново. 

  

 Велико Търново е град известен със своята история, живописност и красота 

изразена в съчтанието на природните дадености и архитектурата на вековете. 

Характерното му географско положение спрямо територията на България -  на 

кръстопътя между южна и северна, и западна и източна България, както и културното 

наследтство, което се намира в него, са много важна предпоставка за развитието на 

туристическия му живот. Територията на старинната градска част на гр. Велико 

Търново обхваща площ от 98 ха. В града има общо 690 културни ценности като 538 

от тях се намират в старата част. Сред тях има 11 единични паметника на културата с 

“национално значение”. Преобладават тези с местно и ансамблово значение.  

 Самият град е обявен през 1999г. за групов недвижим паменик на културата - 

„Историческо селище Велико Търново” – паметник на урбанизма и културния пейзаж 

с категория “национално значение”. „Асенова махала” попада в границите на този 

групов паметник, обявена като археологическа и архитектурно-строителна зона 

(ААСЗ). Известна през XIII век като Нов град, тя е разположена от двете страни на 

река Янтра в подножието на хълмовете Трапезица и Царевец и в близост до хълма 

Момина крепост. Североизточно от нея се намира с. Арбанаси, а на югозапад се 

развива гр. Велико Търново. На мястото, където се развива късноантичният и 

средновековен град са намерени следи от активна човешка дейност датиращи още от 

XIII в. пр. Хр. Като цяло на територията на разглежданата зона се напластяват 

паметници от тракйски, средновековни, възрожденски и следосвобожеднски времена. 

 Град Велико Търново се развива линейно - от изток към запад. Съответно с 

новообразуваните градски среди се измества и центърът. Попадайки в периферията 

на Велико Търново като съвременен град, в сянката на най-популярното 

туристическо място Археологическият – музеен резерват „Царевец”, в границите на 

квартал „Асенов” - изключително обособен като територия от природния релеф, 

ААСЗ „Асенова махала” среща проблеми в експонирането си като групова културна 

ценност – просвещаваща и възпитаваща духа на българина и разказваща за миналото 

на една държава с дълговековна история. Разхождайки се по улиците й усещаме 

харизматичния й дух, посещавайки църквите се докосваме до средните векове. 

Въпреки огромният потенциал, който притежава „Асенова махала”  обаче, в жилите й 

не тече активен живот – социален и туристически, такъв, какъвто би следвало да 

бъде. Освен това, благодарение на този потенциал „Асенова махала” трябва да живее 

в XXI в. Стандартът на живот трябва да бъде на ниво като бъдат осигурени нормални 

условия за живеене - места за почивка, образование и култура, развлечение, лесен и 

безконфликтен транспорт и, разбира се, всичко това съобразено със специфичните 

изисквания за максимално опазване автентичността на района .  
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2. Нормативни документи свързани с “Aсенова махала”. 

- Постановление на МС №506 от 27.XII.55г. относно обявяването на част от гр. 

В.Търново за музеен резерват № 218 / 31.X.55г. 

Според него „Територията на гр. Велико Търново се разделя на три части. Първа 

зона включва най-старите части на града – Момина Крепост, Царевец и Трапезица, 

които се обявяват за исторически резерват с национално значение. Втора зона 

включва кварталите: Асеново, Трудов фронт, Георги Кирилов и старинната част на 

кварталите – Димитър Благоев и Васил Коларов с граници до Паметника на обесените 

революционери загинали в борбата против турското робство. Тази зона е наситена с 

много паметници на културата от национално и местно значение и се поставя под 

специален режим. В нея по правило да не се допуща изменение на старата улична 

регулация, а строеж на нови сгради да се разрешава само при условие, че те са в духа 

на стария град и запазват неговия силует и улична мрежа. Трета зона включва всички 

нови квартали на града, за които важи законът за плановото изграждане на население 

места.” 

 

- Наредба №15 за опазване, застрояване и благоустрояване на старинната част 

на гр. Велико Търново, публикуваната в Държавен вестник - брой 20 / 1980г. 

 Чл.2. (1) Реставрацията и консервацията на паметниците на културата в 

старинната част на Велико Търново се извършва с оглед да се запази максимално 

оригиналният им образ съобразно тяхната важност и значение за нашата национална 

култура. 

 Чл.2. (2) Пресъздаването (реконструкцията) на паметници на културата или част 

от тях в резервата Велико Търново се извършва с оглед на патриотичното и 

интернационалното възпитание на народа. 

 Чл.4 (3) Общите и подробните устройствени планове предвиждат мероприятия за 

запазване на отделно стоящите и групови паметници на културата и средата им, 

включително новата застройка и сградите, които не са паметници на културата. 

(Последният, действащ ИЗП е от 1970г, който ще анализирам по-долу.) 

 Чл.5. (1) Територията на резервата се разделя на следните зони: 

1.средновековен град: историческите хълмове Царевец и Трапезица, Св. Гора, с. 

Боруна, Момина крепост, средновековни църкви и разкопки около Великата лавра, 

напречни крепостни стени към р. Янтра; 2. възрожденските ансамбли с жилищните и 

обществени сгради: „М. Райкович”, „Варуша”, „Гурко”, „Пиколо”, „Асенова махала”, 

„Трудов фронт” и с. Арбанаси; 3. застройка от възрожденски и следосвобожденски 

сгради по двете страни на улицте: Д. Благоев, Г. Димитров, Велчова завера, Ив. Вазов 

и Читалищна; 4. паркови и крайречни зони на р. Янтра, включени в охранителната 

зона на резервата. (В територията на „Асенова махала” се наслагват няколко зони – 

средновековен град, възрожднски и паркови и крайречни зони.) 

 Чл.5. (3) Зоната на възрожденските ансамбли на застройката по главната улица и 

крайречните и паркови зони имат специален режим на изграждане и развитие, който 

се определя с подробните градоустройствени планове и правила към тях (...). 

 Чл.12. (2) Движенето в границите на резервата е предимно пешком. За 

регулиране на движението на моторни превозни средства се издава наредба от 

общинския съвет, съгласувана с НИПК. В нея се определят мерки за извеждане или 

намаляване на движението на моторни средства в резервата. (Движението на 

моторните средства не е ограничено, напротив една от пътните ертерии с много 

натоварен трафик минава точно през „Асенова махала”.) 

 Чл.17. (1) Проектирането и изграждането в резервата и охранителната зона на 

второстепенни и временни постройки, като летни кухни, гаражи, навеси и др., се 

разрешава след получаване на разрешение за строеж и съгласуване с НИПК. (Би 
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следвало да се включи и поддържането на временните постройки, тъй като при 

пристройките от южната страна на ул. „Иван Асен II” активно участват като 

лице на „Асенова махала” от асфалтовия път от Царевец”.) 

 Чл.19 (1) Електрозахранване и телфонна мрежа в резервата и охранителната зона 

се изпълняват с подземни кабелни линии. (2) Трафопостовете се проектират скрито в 

терена според конкретните узловия, без да се нарушава застройката в резревата. (3) 

Външните електрически табла се поставят на подходящи места и се изпълняват по 

специален проект за храмонично включване във възржоденската атмосфера. 

(Трафопостът до църквата „Св. Димитър” е проектиран като свободностояща 

сграда в зона предвидена за озеленяване. Електрическите табла по разработваните 

силуети са поставени без да се спазят изискванията и видът им не храмонира с 

цялостния възрожденски вид.) 

 

Като цяло наредбата се смята за остаряла и не се прилага. Изискването за 

одобрение на проектите е те да бъдат разгледани и одобрени в НИНКН. 

 

- ПРОТОКОЛ №4 издаден от Министерството на културата от заседанието на 

НСОПК, състояло се на 7.06.1999г. 

  

 Решения: 

 1.НСОПК приема предложението на НИПК за граници на „Историческо селище 

Велико Търново” и на структурните му единици. 

 2.Устройството на териториите в Историческото селище да се извършва въз 

основа на цялостни застроителни решения, а не с частични изменения. (...) (Което 

налага изготвянето на актуални подробни устройствени планове.)  

  

 Извадка от приложеното Предложение на НИПК за обявявване на групов 

недвижим паметник на културата – „Историческо селище Велико Търново” – 

паметник на урбанизма и културния пейзаж с категория „Национално значение”. 

 I. (…) граници на ИСВТ: север – част от склания венец на местността 

„Дервенето” до стария „Радиозавод” и „Родопа”, билото на местността „Гарга баир”, 

скланият венец двустранно на пътя за с. Арбанаси до чешмата „Голямото лако”; изток 

– скалният венец на местността „Лакото” („Кортеж”), скланият венец на местността 

„Ксилифор” и „Малък Ксилифор”, платото на местността „Момина крепост”, платото 

на местността „Гутерова поляна”; юг – хълма „Света гора” до пътя за мотела и 

склания венец на местността „Устето”; запад – старото Военно училище 

(включително), историческото място „Марно поле” (включително), площад „Майка 

България” (включително), ул. „Константин Кисимов”, ул. „Христо Караминков” и 

ул.”Бузлуджа”; 

 II. Предложение за обявяване на групови недвижими паметници на 

културата на територията на Групов недвижим паметник на културата ИСВТ. 

(...) 5. Археологическа и  архитектурно-строителна зона „Асенова махала” – 

включваща три църковни комплекса „Св. Св. Четиридесет мъченици”, „Св. Св. Петър 

и Павел”, „Св. Димитър Солунски” и улични ансамбли „Цар Иван Асен II” с 

каменния мост, „Патриарх евтимий”, „Климент Охридски” с Владишкия мост, с 

граници: външните регулационни линии на парцелите двустранно на ул. „Патриарх 

Евтимий”, ул. „Ксилифорска” и двустранно на ул. „Климент Охридки”, ОК 1159-

1157-1155 

 

- Режими за опзаване на утвърдени от министерството на културата групови 

паметници на културата в град Велико Търново, Април 2000, МК, НИПК 

Археологическа и архитектурно-строителна зона „Асенова махала”: 
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 Териториален обхват: Обхваща зоната по поречието на реката между хълмовете 

„Царевец” и „Трапезица” с граници: външните регулационни линии на парцелите 

двустранно на ул. „Цар Иван Асен II” (ОК1231), двустранно на ул. „Патриарх 

Евтимий”, ул. „Ксилифорска” и двустранно на ул. „Климент Охридски”, (ОК 1159 - 

1157 - 1155); Характеристика: Включва четири църковни комплекса – „Св. 40 

мъченици”, „Св. Петър и Павел, „Св. Димитър Солунски” и „Св. Георги”, 

Шишмановата баня – ПК от национално значение (в Обобщения списък с ПК в гр. 

В.Търново от 2011г. „Цар Шипмановата баня е с категоря „местно значение”) и 

жилищно-търговска част с възрожденски характер с ограничен брой единични ПК, 

предимно от ансамблово значение и значителен брой музейни обекти. Начин и 

характер на застрояане: Предимно сключено и свободностоящи, неголеми по обем 

сгради на 2-3 етажа, разположени в индивидуални парцели. Устройство: Изисква се 

устройството на територията да се осъществява на базата на цялостно устройствено 

решение. (Необходим е актуален подробен устройствен план); улична регулация: 

изисква се запазване на традиционната улична мрежа и регулация. Допуска се 

промяна при доказана необходимост (от комуникационни съображения), без да се 

нарушава архитектурната и природна рамка; дворищна регулация: допуска се 

промяна на дворищната регулация при доказана необходимост; ново строителство: 

допуска се ново строителство, съобразено с характера и начина на съществуващата 

застройка, денивелацията на терена и взаимоотношенията с околната застройка 

доказано чрез КЗСП, панорамни силуети и напречен разрез на терена, като 

височината на сградата спрямо средната прилежаща кота на терена е максимум два 

етажа. Допуска се надстрояване и дострояване на дребномащабни сгради, които се 

доказват чрез КЗСП; улични настилки: изсисква се запазването на уличните 

настилки; оградни зидове: изисква се запазване на характера на традиционните 

оградни зидове и порти; благоустрояване на дворните пространства: препоръчва 

се придържане към традиционното благоустрояване на дворното пространство 

(характерни настилки, растителни видове и малки архитектурни форми); 

 

- ОУП на гр. В. Търново, одобрен със заповед №587 от 12.06.1997г. 

 Анализ и оценка:  

 1. Не е изготвена Система културно историческо наследство, съответно 

липсват границите на зоните съставляващи ИСВТ, както и конкретизирането на 

техните охранителни зони. 

 2.Предвижда се трафикът Г.Оряховица – Арбанаси – Велико Търново да се 

измести с нова комуникация свързваща главният път Русе -  Велико Търново – 

Стара Загора. 

 3.Обществени озеленени площи (Т2) са отредени само за южния бряг на р. 

Янтра (при меандъра й над Царевец). 

 4.На северния бряг на р. Янтра (при меандъра й над Царевец) е предвидена 

смесена обществено-обслужваща и производствено-складова зона 17/Соп, както и 

зона с “друго предназначение” Т5. Те са на първа линия към реката и влизат в 

природния пояс, който навсякъде граничи с архитектурен такъв на по-горно ниво. 

 5.В най-западната част от “Асенова махала” при северния бряг на р. Янтра е 

предвидена зона със смесена обществено-обслужваща и производствено-складова 

зона 3/Соп. Щриховката на зоната продължава извън границата, кварталът й е в 

непосредствена близост до р. Янтра, което отново е в разрез с природния пояс, 

който е оформен двустранно на реката. Като цяло за производствени зони има и по-

подходящи места, които не са в границите на археологическа архитектурно-

строителна зона. 
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 6. В най-източната част от кв. “Асенов”, граничеща в непосредствена близост 

до ААСЗ “Асенова махала”, с изключителна природна среда, е предвидена 

значителна площ за производствено-устройствена зона. Понастоящем това е 

недействаща  производствена зона с изключение на складови функции и някои малки 

предприятия, в обхвата й влиза бившата фабрика “Мавриков”. Отново важи 

препоръката от точка 5.  

 

- Правила и нормативи за прилагане на общия градоустройствен план със 

специфични правила и норми за устройство на територията на град Велико 

Търново (приети с протокол № НЕС-02-07 / 31.03.2003г. на НЕСУТРП) към ОУП 

на гр. В. Търново, одобрен със заповед №587 от 12.06.1997г.  
 

- ИЗП (Идейнозастроителен план) на квартал “Асенов” от 1970г. 

 Предхожда ОУП на града, действащ. 

 Оценка и анализ: 

 1.Транспортна инфраструктура: 

- Главният път III-514 (продължение на ул. „Св. Климент Охридски” минаващ през 

старинната част) към Арбанаси и гр. Горна Оряховица е проектиран като път от I-

степенна пътна мрежа спредвиден транспортен възел на две нива в северната част 

и широкоплощно кръстовище непосредствено до църквата „Св. 40 мъченици” 

- предвиден е паркинг непосредствено до северозападния бряг на р. Янтра (при 

меандъра й над Царевец) под църквата „Св. Димитър Солунски” 

- предвидена е нова транспортна комуникация премостваща р. Янтра, която 

съединява  обиколното и транзитното трасе за зоната.  

- ул. „Климент Охридски” е предвидена като част от основна улична мрежа, 

продължение на асфалтовия път от пл. Царевец. Като се имат предвид 

последствията свързани с един усилен транзитен трафик – шум, вибрации, 

конфликт с пешеходните трасета, както и възможността за прокарването на 

търговско-туристическо трасе, оценявам пътя като неуместен за ААСЗ “Асенова 

махала”. 

- паркинг при площадното пространство при църквата „Св. Петър и Павел” – може 

да се намери по-подходящо и скрито място за паркиране. 

 2. Жилищните сгради по западния склон на хълма Царевец са изцяло предвидени 

за комплексно застрояване, без това да е съобразено със съществуващата улична 

регулация, която е историческа даденост, както и с факта, че повечето къщи там 

са построени използвайки каменните основи от средновековните къщи, т.е. 

градоустройствената структура е с културно-историческо значение и не бива да се 

променя, а само да се благоустроява. 

 3. По този план е построен нехармоничният с останалата обемно-

пространствена структура на бившата фабрика за опкаоване на маслини в най-

западния край на ул. „Цар Иван Асен II”. 

 4. Странно е, че без да са предвидени къщи по източната страна на  ул. „Цар 

Иван Асен II”, са изградени жилищни постройки, които архитектурно се вписват с 

обем и материали, но са точно пред църквата „Св. Георги” и прилежащата й 

жилищна постройка, които съответно са с категория „национално” и „ансамблово 

значение”. 

 

- Обобщен списък на паметниците на културата в гр. Велико Търново, 2011г. 
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3.  Проучване и оценка. Текущо състояние на ААСЗ „Асенова махала” в границите 

на квартал „Асенов”.  

 

  Като основа за разработването на проекта е изготвен Опорен план. За него е 

използвана архивна кадастрална карта от 1970г. с нанесен Идейно-застроителния план на 

квартал “Асенов”. Оставена е само информацията, която е налице реазлизирана в 

разработваната територия. Добавени са цветни запълвания (по преценка и анализ на 

проектанта) за максимално изясняване на текущите функции и предназначения на 

съставните единици на територията. 

 

- Основни подходи към територията. 

 С автомобилен транспорт съществуват следните подходи: от центъра на града 

през пл. „Царевец” по ул. „Климент Охрисдки” до Каменния мост; от ж.к. „Света 

гора” и Ректората на ВТУ покрай югозападните склонове на Царевец до Старата 

митрополия; от Горна Оряховица и Арбанаси до Каменния мост или църквата „Св. 

Димитър Солунски”; от главния път Русе – Стара Загора и съответно южния пътен 

възел на Балканите чрез отбивка минаваща под ЖП линията до началото на ул. „Цар 

Иван Асен II”. 

 Пешеходни достъпи има от местността Ксилифор при въжения мост и  

обръщалото при завод „Мавриков”, от крепостта „Царевец” през Асенова порта 

(затворен) и от крепостта „Трапезица” по югоизточния склон към западния край на 

Каменния мост (затворен). 

 Достъп с железопътен транспорт има от гара „Трапезица”. 

 

- Транспортни комуникации и паркиране, площадни пространства. Обществен 

транспорт.  

 Един от основните проблеми на територията е трафикът по главния път III-514  

към с.Арбанаси и гр. Горна Оряховица. От там минават ежеминутно автомобили, 

както и някои автобуси от градските линии. В резултат на това се получава разсичане 

на територията и шумово замърсяване. Ограждащите хълмове Царевец и Трапезица и 

издигането на пътя на по-високо ниво от самата обитавана територия, затварят звука 

и той неизбежно присъства като постоянен фон за жители и посетители на „Асенова 

махала”. Паркирането не е знаково регламентирано и категорично организирано, 

поради което всяко свободно пространство е използвано като възможност за 

паркиране. Такива места са свободното пространство при билетната каса на църквата 

„Св. 40 мъченици”, пространството пред входа на църквата „Св. Петър и Павел”, 

пространството пред църквата „Св. Георги”, пространството пред архитектурния 

ансамбъл на ул. „Цар Иван Асен II” в зоната, където е едностранно застроен, както и 

уширения на улиците, където е възможно. Това налагане на моторните превозни 

средства открито на територията се планира официално чрез проекти за изграждане 

на наземни паркинги, специално пред църквите „Св. 40 мъченици” и „Св. Петър и 

Павел”. По ул. „Ксилифорска” в близост до ПГ по моден дизайн се намира обръщало 

за автобуси от градския транспорт. Черния път под църквата „Св. Димитър 

Солунски” спокойно може да отпадне и да остане пешеходна алея, а УПИ да се 

захранят от северна страна. 

 Съществуват три премоствания на реката в зоната. Едното е за автомобилен 

трафик – каменният мост, а другите две са за пешеходци – Владишкият мост и 

въженият мост при бившия завод „Мавриков”. 

 От западната страна на хълма Трапезица се намира ЖП гара „Трапезица”. 

Представлява малка постройка, която не функционира по предназначението си и е в 

окаян вид. Повечето сгради в района около нея са разграбени и също в окаян вид. 

Независимо от това ЖП трасето от южна за северна България минава от там и 
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влаковете понякога спират. Гарата не изпълнява функцията си, а всъщност е на 15 

минути пеша от ж.к. „Асенов”, минавайки се по севрния склон на хълма Трапезица. 

 В близост се намира главният автмобилен път свързващ северна и южна 

България.  

 

- Недвижимо културно наследство.  

  

 Както вече бе споменато археологическа и архитектурно-строителна зона 

„Асенова махала” е обявена за групов паметник на културата (ГПК), който попада в 

границите на „Историческо селище Велико Търново” - групов недвижим паметник 

на културата - паметник на урбанизма и културния пейзаж с категория „национално 

значение”.  Гореспоменатите граници на ГПК „Асенова махала” имат нужда от 

актуализация, тъй като р. Янтра и прилежащите й брегове не са включени в тях, а тя е 

основен градообразуващ фактор. Освен това има разкрити археологически останки на 

църква, която се предполага , че е „Св. Иван Рилски”, и за момента тя е извън 

границите на зоната, а би трябвало да бъде част от нея, тъй като вероятно се намира в 

тясна връзка с манастирския комплекс на църквата „Св. Петър и Павел”. 

 ААСЗ „Асенова махала” граничи с три от най-старите части на града – Царевец, 

Трапезица и Момина крепост. 

  

 В границите на ААСЗ „Асенова махала” се намират единични средновековни 

недвижими културни ценности с категория „национално значение”: 

  

 - църквата „Св. Димитър Солунски” и средновековен манастир „Асенова 

махала” (обявен ДВ 69 / 27, ДВ 102 / 64) - построена през 1185г. от двамата братя 

боляри Асен и Петър, водачи на освободителното движение през 1186г. В нея е била 

обявена народната освободителна борба и провъзгласена политическа и църковна 

независимост на Второто българско царство. Тук са били ръкоположени първия 

архиепископ на българската църква и коронясани Петър и Асен за български царе. От 

църквата са запазени зидовете  на притвора и наоса на височина до 1.50м и олтарната 

част с абсидата до 3.00м. Тя е еднокорабна засводена, предполага се да е имала и 

купол, съдейки по квадратния план на наоса. Градена е от камъни и пояси от тухлени 

редове. Вън стените са оформени с арковидни ниши, които се виждат от запазената 

източна стена с абсидата. Арките са украсени с редове от оцветени и гледжосани 

глинени панички. Църквата е стенописана на два пъти – през XII и XVIв., запазени са 

незначителни стенописи, които не се намират в нея. Реконструирана е през 80-те 

години на XXв. от арх. Т. Теофилов.   

 Дворът на църквата е озеленен и красиво оформен, в него се намират основи на 

по-малка църква и тракийско светилище. Сградата е недействащ църковен храм с 

музейна функция. От източната страна на църквата се разкрива красива гледка. Там 

ограждащият зид е нисък и не представлява зрителна бариера. Входът към музейния 

комплекс е от към ул. „Патриарх Евтимий”. Към улицата е издигната висока плътна 

зидана ограда, която с височината си компрометира експонирането на църквата от 

тази страна. Като обем църквата доминира прекалено силно през есеснно-зимния 

сезон, но през пролетно-летния хармонизира чрез съчетанието с разлистената 

дървесна растителност. Пространството около имота на църквата е необлагородено. 

Северната страна граничи с урегулирана незастроена територия, която има нужда от 

планиране и организация. 

  

 - църквата „Св. 40 мъченици” и Великата лавра „Асенова махала” (обявени 

ДВ 69 / 27, ДВ 102 / 64) - Мястото, където се развива манастирският комплекс на 

Великата лавра е обитавано от траките, като района попада в укрепителната система 
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от ранно-византийския период на Търново. Църквата е построена и изографисана 

през 1230 г. по волята на цар Иван Асен ІІ в чест на една от най-ярките победи на 

българското царство – тази над войските на епирския деспот Теодор Комнин при 

Клокотница. При първоначалното си изграждане църквата се е състояла само от 

сегашния наос. Тя е била трикорабна, триапсидна, без изявен отделен притвор. По-

късно е извършено съществено преустройство, като основно са проеустроени 

западната и северната стена на наоса и притвора. Изградени са два самостоятелни 

кръстовидни стилобата. В този период черквата е имала купол, който е бил носен от 

първите четири източни колони. В средата на XIV в. бил построен от запад голям 

засводен екзонартекс. По-късно обаче той бил съборен и на негово място била 

изградена пристройка с кула-камбанария. Дървените галерии от двете страни на наоса 

и притвора били заменени с масивни. Сградата е преустройвана в джамия по време на 

османското владичество, а стенописите измазани с бяла вар. След Освобождението 

сградата отново била преустроена в православна черква. На 10 февруари 1879 г. в нея 

се състояла тържествената света литургия в чест на откриване на Учредителното 

събрание. На. 27 юли 1879 г. пак там била извършена тържествена света литургия по 

случай избиране на първия български княз Александър І Батемберг. На 1 и 3 август 

1887 г. били проведени тържествени молебени във връзка с клетвата и възкачването 

на престола на следващия княз Фердинанд. Последното, но най-значимо събитие от 

времето на Третото царство състояло се в нея, е тържествена служба на 22 септември 

1908 г.по случай обявяване на Независимостта на България. За съжаление 

земетресението от 1913г. нанася огромни щети. По-късно църквата е наводнявана и 

засегната от свлачища. Провеждат се три национални конкурса в период от 30 

години. Последно проектът за  реконструкция е възложен на арх. Боян Кузупов.  

 Сградата е недействащ църковен храм с музейна функция. Известен е и често 

посещаван от туристи. В него се честват бележитите дати, свързани с храма. Дворът е 

красиво устроен и озеленен, експонирани са останките от манастира. Комплексът 

остава ниско, обгърнат от северната си страна от главния път за Арбанаси и Горна 

Оряховица и Каменния мост. Посетителите често са несигурни в откриването на 

входа, докато не стигнат пространството след Каменния мост, където има 

неглижирана временна преместваема постройка за продажба на билети. В 

непосредствена близост се намират две химически тоалетни. Подходът към входа е 

под моста. Пространството при билетната каса е неугледно и неорганизирано, на него 

хаотично паркират коли, в средата поради тази причина не може да поникне дори 

нормална тревна покривка и стои с оголена пръст. Излята е бетонна настилка по пътя 

към входа на манастирския комплекс, която прекъсва непосредствено до входа и 

продължава като черен път. Зидовете на манастира са прекъснати при моста.   

  

 - църквата „Св. Петър и Павел” (обявена ДВ 69 / 27, ДВ 102 / 64) – Построена 

е през 30-те години на XIII век по инициатива на царица Анна-Мария Унгарска, за да 

бъдат поставени там мощите на Йоан Поливотски. В нея Калоян е бил провъзгласен 

за крал, а църковния глава - за примас. Първоначално около нея е изграден и 

манастирски комплекс, който днес не съществува. Според някои сведения църквата е 

използвана като партиаршеска катедрала в продължение на няколко години, 

непосредствено след превземането на Търново от османския султан Баязид I през 

1393 година. До 19 век тя е катедрална църква на Търновската митрополия. Тя е 

едноапсидна кръстокуполна църква с размери 14 Х 7,20 м. и обширен притвор. 

Наосът и е разделен от два реда колони на три кораба. Към XVI - XVIII в. църквата е 

разширена на юг и запад с обширна Г-образна галерия и малък параклис. Сводовете, 

покриващи четирите междурамия на кръста, са цилиндрични и се преливат в стените 

под тях. Тази конструкция осигурява възможност за най-добро разполагане на 

стенописците композиции. По същия начин бил решен и притворът. В стенописната 
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украса се забелязват три живописни слоя от XIII, XV и XVI в., като по ранните са със 

силно католическо влияние, поради което се смята и че поводът за изграждането й е 

сключването на унията с Рим. 

 Сградата не функционира като църква, а е превърната в музей. Земетресението от 

1913г. нанася огромни щети, но в последствие е реконструирана. Тя е една от най-

добре реставрираните църкви със запазени автентични стенописи. Нарежда се след 

Боянската църква по интерес заради стенописите. Посещавана е от много туристи и 

специалисти в областа на стенописването. Имотът й е ограден с плътна висока ограда, 

която откъм ул. „Св. Климент Охридски” се редува с ажурни части. Дворът е много 

добре устроен и озеленен. В него се намират основи от манастирския комплекс. 

Входът към двора се намира на площадно пространство в непосредствена близост до 

сградата на туристическия център, чийто покрив стъпва върху оградния зид на имота 

на църквата. Площадното пространство е планирано за пракинг по настоящи проекти 

и програми. 

 

 - църквата „Св. Георги” (обявена ДВ 69 / 27, ДВ 102 / 64) - Тя е малка, 

еднокорабна, едноабсидна черква с тесен притвор и полуцилиндричен свод. Над 

входа на същинската част на черквата има ктиторски надпис от 1612г.: 

"Благочестивите Параскева и Ирина по време на Великотърновския митрополит 

Гавраил поправиха и преправиха този храм на Великомъченик Георги през 7120г. от 

сътворението на света." Каменната зидария сочи по-стар градеж. Контрафорсите на 

северната фасада подсказват, че постройката е била по-висока, а дебелия зид между 

предверието и останалите помещения сочат, че навярно по-старата сграда е имала и 

купол. Черквата се състои от две помещения. По-голямото включва мъжкото 

отделение и олтара, а по-малкото – женското отделение. Между тях има доста голямо 

предверие. Вътрешната част на черквата е зографисана. Тя е била малка квартална 

черква, на кожарските търговци. Земетресението от 1913г. нанся щети и на нея. 

Строителната и художествената реставрация на храма е завършена през 1975г., след 

което църквата е отворена за посещения. 

 Реставрацията на църквата е извършена много добре, без да се нарушава 

автентиката й. Сградата е недействащ храм с музейна функция. Дворът й е добре 

устроен и е много приятно място за почивка. От него се открива красива панорама 

към „Асенова махала”. 

  

 Друг средновековен паметник, но с категория „местно значение”, е „ Цар 

Шишмановата баня”. От нея има останки в окаян вид, които са оградени само откъм 

ул. „Св. Климент Охридски” с плътна метална ограда, скриваща ги от погледа на 

минувача. В процеса на разработката на дипломния проект оградата беше обновена и 

изрисувана, но останките продължават да бъдат в същото състояние, достъпни 

отвсякъде освен визуално откъм улицата. 

 На западния бряг на р. Янтра се намират останки от кула от напречните 

крепостни стени към реката, също часто от средновековното наследство. Останките 

не са високи, но са покрити с озеленяване и не се забелязват. Необходимо е тяхното 

подобаващо експониране. 

 От съществувалите средновековни жилища към днешна дата тук са запазени 

само каменните им приземия. Голяма част от декларираните за паметници на 

културата жилищни сгради имат дебели каменни стени, засводявания и преустроени 

втори етажи, за които се изисква по-обстойно проучване. Запазени каменни приземия 

със сводове, смесен каменен и паянтов градеж на етажа и малка застроена площ от 

44-55кв.м имат къщите на ул.”Иван Асен II” No.30,36,72,76. Те били изградени 

изцяло от ломен камък, с малки прозорчета, решетки, сводови порти и 

просъществували до земетресението през 1913г. 
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 От единичнте възрожденски и следосвобожденски недвижими културни 

ценности има една, която е с категория „местно значение” и това е къщата-табахна 

на ул. „Цар Иван Асен II” 34. Този вид къщи имат  интересен начин на организация 

на чардаците. Сградите били използвани за живеене, но в тях се работело определен 

занаят – сушене и обработване на кожи, за които бил изграждан трети тавански етаж, 

с голям чардак. За конкретната къща на предишни и сегашни снимки може да се 

види, че автентиката й е застрашена. Приземният й етаж е боядисан в ярък оранжев 

цвят, изключително нехарактерен за периода, а и като цяло за зоната.  

 Останалите сгради от този период са с ансамблово значение. В това число са 

църквата “Успение Богородично” (строена през 1923г.), която е единствената 

действаща църква в квартала, както и Владишкият мост (строен през 1850г.), който е 

с историческа стойност. Наричан е така поради разположението си срещу Старата 

митрополия. Която пък се намира до църквата „Св.Петър  и Павел”. Дълги години е 

бил единственият мост в Асенова махала  и единствен път за жителите до с.Арбанаси. 

През него освен пеша, хората са минавали и с коне, каруци и много товар. Издигнат е 

с каменни устои и колони с подкосно - ригелова носеща конструкция, върху която са 

наредени множество дървени дъски, които образуват пътното платно. От него се 

открива красива панорама. Спокойствието, което цари там предразполага да 

прекараш известно време на него, любувайки се на околността.  

 Много от жилищните сгради с ансамблово значение са загубили автентиката си, 

зазидани са някои фасадни отвори, дограмата е заменена с изключиелно неподходяща 

бяла PVC дограма, топлоизолирането на фасадите не се прави цялостно за сградата, 

накачени са с външни климатични тела и сателитни чинии, главни електрически 

табла, реклами и т.н.  

 Като цяло се забелязват груби намеси в къщите, които не са единични културни 

ценности, но са част от груповия недвижим паметник на културата „Асенова махала”, 

а именно: прозорци, отново с бяла PVC дограма и тъмни огледални стъкла и външни 

ролетни щори, парапети тип балюстради – крайно нехарактерни за духа на махалата, 

нетипични ярки цветове, керамични облицовки – бутафорна имитация на зидария, 

метални гаражни врати и огради, и отново инсталации, сателитни чинии, климатици.    

 Изчезнали обеми от културно-историческото наслесдтво на „Асенова махала” са 

църквата „Св. Параскева”, която е била еднокорабна, едноабсидна и е разрушена от 

земетресението 1913г. (не съществува), намирала се по южния склон на хълма 

Трапезица, както и два жилищни обема по ул. „Св. Климент Охридски”. 

 Налични са и сгради, които имат архитектурно-строителни и художествени 

стойности, които могат да се декларират за НКЦ. Такива са сградата на Старата 

митрополия, както и двата обема при източния край на Владишкия мост. 

 

- Условия за туризъм. 

 По улиците не са оформени търговско-занаятчийски обекти за продажба на 

характерни предмети от бита и сувенири, както например са оформени по 

Самоводската чаршия. 

 В зоната има две места обозначени като къщи за гости на хотелски начала. Няма 

налични хотели. 

 Завдения за хранене са един кафе-аперитив и един нефункциниращ ресторант 

намиращ се на кръстовището на ул. „Патриарх Евтимий” и ул „8ми март”. 

 Като цяло това  говори за липса на активен туристически живот и 

незаинтересованост на жителите на района за развитието му. 

 Налични са възможности за развитие на поклонически туризъм. В близост до 

територията са Лясковският манастир „Св. Петър и Павел”,  Преображенският 

манастир, Патриаршеският манастир „Св. Троица”.  
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 Други популярни за търновци дестинации са с. Арбанаси и местността 

„Ксилифор”. 

 Основен фактор влияещ за откъсването по някакъв начин на територията от 

активния туристически живот на града, е затварянето и неизползването на пътя от 

крепостта „Царевец” през Асенова порта, който в миналото е свързвал „Царевец”, 

„Трапезица” и Новия град (Асенова махала).  

 Активността на туризма в „Асенова махала” се свежда до посещаването на 

четирите църкви: „Св. 40 мъченици”, „Св. Петър и Павел”, „Св. Димитър Солунски” 

и по-малко „Св. Георги”. Тъй като „Св. 40 мъченици е държавна собственост, а 

останалите – общинска, те не са включени в  туристическата обиколка с екскурзовод 

на църквите. За „Св. 40 мъченици” се закупува отделно билет и се стопанисва от 

други хора. Това ще бъде променено, тъй като през 2012г. кметът на гр. Велико 

Търново поиска общината да стопанисва църквата за 10-годишен период и да бъде 

включена в основния туристически маршрут .  

 Липсват къщи музеи, а в „Асенова махала” са типични и уникални къщите-

табахни.. 

 Сградата на туристическия център е недействаща. Постройката е архитектурно-

естетически издържана, с фасадна тухлена облицовка е разграничена като съвременна 

за времето си от останалите сгради, но по настоящем не синхронизира със съвремието 

и по-скоро се усеща като морално остаряла. За да се обиколят църквите е необходимо 

да се поръча екскурзоводска обиколка при билетната каса на пл. „Царевец”. Офисът 

на екскурзоводите се намира на ул. ”Никола Пиколо”. 

 

- Условия за жилищно обитаване. Обществено-обслужващи функции. Места за 

спорт и отдих. 

 Прекрасни условия са въздуха и природната среда, в която се намира 

територията. Паркирането е един задаващ се проблем, ако се съди по колите по 

улиците. Налични са два магазина за хранителни стоки от порядъка на 30 кв.м всеки. 

Няма аптека. Съществуват две учебни заведения, но за специфични нужди – ПГ по 

Моден дизайн и УДОСОП „Теодосий Търновски”. Съществува детска градина, която 

вероятно не е действаща  - с неподдържан двор, без външни приспособления за игра. 

Като цяло има нужда от нови обществени функции, които биха били полезни за 

жителите и туризма. 

 На ул. „Св. Климент Охрисдки” е построена сграда, която не се вписва в 

заобикалящата среда, с функция за инкасаторски център. Сградата понастоящем не 

функционира. 

 В рамките на кв. „Асенов” има обособено миниигрище за футбол, но и то е в 

неподдържано състояние. В рамките на ААСЗ „Асенова махала” има една обособена 

детска площадка при кръстовището на ул. „Цар Иван Асен II” и път III-514. 

Състоянието й не е особено добро. Личи идея за изграждане на крайбрежна алея пред 

архитектурния ансамбъл по ул. „Ксилифорска”, но също не е поддържана. 

Съществуват територии с потенциал за парково оформяне и благоустрояване. 

 Има незастроени територии подходящи за жилищни. 

 След освобождението, за да се стимулира развитието на изследваната територия, 

държавата е раздала безвъзмездно територии за производствени предприятия. 

Понастоящем промишлената зона на гр. Търново е обособена при южния вход на 

града. Повечето производствени зони в кв. „Асенов” са нефункциониращи. Бившата 

текстилна фабрика „Васил Мавриков” е срината до основи. Има нефункциониращи 

производствени територии, които могат да се преустроят в обществени или жилищни. 

 

- Обемно-градоустройствена структура, улични силуети. 



 12 

 Застрояването е предимно свободно и сключено. Етажността е 2-3 етажа. По 

някои от улиците са наблюдава дворна растителност, която се съчетава добре със 

сградните обеми. 

 Наблюдава се липса на обеми, невписващи се обеми с висока етажност, сгради, 

ново строителство, които доминират по вид останалите сгради от недвижимото 

културно наследство. Като цяло видът на много от сградите е неподдържан, което 

говори за липса на средства и прилаганае на регламентираните условия.  

 Наблюдава се нелогично обемно прекъсване на ул. „Ксилифорска” след плътно 

застроения архитектурен ансамбъл и павирана настилка следва черен път, 

необлагородена растителност и лиспа на постройки. 

 

- Материали на градската среда. 

 Налично е разнообразие от улични настилки. Ул. „Климент Охридски”, 

„Патриарх Евтимий” и северната част на ул.„Цар Иван Асен II” са решени с павирана 

настилка с декоративни мотиви. Южната част на ул. „Цар Иван Асен II” е с 

асфалтирана пътна настилка, което е в разрез с регламентите за териоторията. 

Малките улички по западния склон на хълма Царевец” са калдъръмени. Ул. „8ми 

март” и ул. „Цар Иван Шишман” са „черни” без пътна настилка. 

 Каменна зидария, бели или цветни фасади, скатни керемидени покриви, дървени  

чердаци,  етажна дървена конструкция, балкони с ажурен парапет на по-късните 

къщи – това са материалите на къщите. Оградите са с каменна зидария, дървени или 

метални ажурни парапети, някъде се срещат и плътни ламарини.  

 

- р. Янтра. 

 Реката е основен градообразуващ фактор. За съжаление през годините тя се явява  

и основна опасност за жителите и обектите в „Асенова махала”. На врата от къща на 

ул. „Патриарх Евтимий” срещу Владишкия мост жителите на района са записват 

годините, в които са ставали големи наводнения. Осъществено е укрепване с габиони 

по северния бряг на реката под хълма Трапезица. В по-голямата част бреговете й са 

неукрепени, а дъното – непочистено и затлачено с наноси.  

 

 

 

II. ПУП – ПРЗ на АААС „Асенова махала” и част от кв. „Асенов” 

   

      Като основа за разработването на проекта е изготвен Опорен план. За него е 

използвана архивна кадастрална карта от 1970г. с нанесен Идейно-застроителния план на 

квартал “Асенов”. Оставена е само информацията, която е налице реазлизирана в 

разработваната територия. Добавени са цветни запълвания по преценка и анализ на 

проектанта за максимално изясняване на текущите функции и предназначения на 

съставните единици на територията. 

 

- Транспортни комуникации и паркиране, площадни пространства. Обществен 

транспорт.  

 Две са основните концепции за транспортно-комуникационната автомобилна 

връзка. Едната е свързана с изместването на трафика от с. Арабанаси и гр. Горна 

Оряховица и включването му посредством транспортен възел на две нива към 

главния път Русе – Стара Загора, който извежда за няколко минути на южния пътен 

възел на гр. Велико Търново и от там се стига бързо до центъра на града. Останалото 

трасе от път  III-514 се обвързва с ул. „Ксилифорска” и се предвижда ново 

премостване за МПС на р. Янтра , което се включва към ул. „Св. Климент Охридски” 

в близост до сградата на Старата Митрополия. По този начин се оформя обиколен 
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маршрут на ААСЗ „Асенова махала”. Самата тя се освобождава от автомобилен 

трафик като е обусловен специален режим за достъп на жителите на комплекса и 

зареждането на магазините през определени часове. Тангиращото на зоната трасе 

захранва и обществено-обслужващата зона. 

 Паркирането е организирано разсредоточено с подземни паркинги или наземно 

паркирене: при бившата фабрика за пакетиране на маслини, при сградата на Старата 

митрополия, между общесвтено-обслужващата зона и църквата „Св. Димитър 

Солунски”, при пространството между църквите „Св. 40 мъченици” „Успение 

богородично”. Предвидени са подземни паркинги в зоната за обществено-

обслужване. Задължително е новоизгражданите жилищни постройки да бъдат с 

осигурени места за паркиране в границите на собствения си имота. За автобусен 

паркинг и обръщало е преустроено съществуващото обръщало. Новообразуваната 

жилищна територия се захранва с разклонение на ул. „Ксилифорска”, която завършва 

с топик с осигурени 4 назамни паркоместа и преминава в пешеходна алея. 

 Оформени са площадни пространства при всяка от църкивте с категория 

„национално значение”. 

 Предлага се ново премостване на р. Янтра за пешеходци от южната част на 

ул.”Цар Иван Асен II” с въжен мост, който се развива в стълба излизаща в по-

високата част на ул. „Св. Климент Охрисдки” и спестява заобикалянето през 

Каменния мост, освен това добавя още един подход към църквата „Св. 40 мъченици”.. 

  

- Недвижимо културно наследство.  

  

 Границата на ААСЗ „Асенова махала” се актуализира като включва 

новооткритите археологически останки. Към нея е включена и реката с прилежащите 

й брегове като неразделна част от градоустроената единица. 

 В разработката на ПУП-ПРЗ за част от кв.”Асенов” включващ ААСЗ „Асенова 

махала” дворовете на най-значимите обекти са отбелязани с цветовете за озеленяване 

и пешеходни алеи с цел графичното им приобщаване към територията. Като цяло 

организирани са спокойни пешеходни пространства с места за сядане и наслаждаване 

на многобройните гледки, които предлага релефът и архитектурата. Необходимо е 

предвиждането на художествено осветление експониращо не само най-значимите 

обекти, но и уличните архитектурни ансамбли и парковата среда. 

 Църквата „Св. Димитър Солунски” и средновековен манастир „Асенова 

махала” – Предложено е изместване на входа към севрната страна на двора, където 

по ПРЗ е предвидено парково озеленяване и площадно пространство. Билетен център 

може да бъде организиран и в двора на комплекса. 

 Църквата „Св. 40 мъченици” и Великата лавра „Асенова махала” – 

Пространството при билетната каса се обалгодордява. Изгражда се амфитеатрално 

сядане. Площадното пространство се нарича на църквата - пл. „Св. 40 мъченици”. От 

там може да се отиде и към действащата църква „Успение Богородично”. Предвиждат 

се организирани паркоместа, които са скрити откъм брега на реката с дървесна 

растителност. 

 Църквата „Св. Петър и Павел” – пред нея се обособява площадно 

пространство с панорамна гледка, свободно от коли, което се нарича по името на 

църквата пл. „Св. Петър и Павел”. В непосредствена близост е новият туристически-

информационен център. 

 Църквата „Св. Георги” - Пред нея се обособява пл. „Св. Георги”, на който 

могат да се разположат маси на кафене. 

 „Цар шишмановата баня”  и основите на предполагаемата църква „Св. 

Иван Рилски” се експонират като археология в паркова среда. Необходимо е 

подходящо художествено осветление и подходяща консервация. 
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 Къщата-табахна на ул. „Цар Иван Асен II” 34, както и къщата на ул. „Цар 

Иван Асен II” 38 са предложени за къщи-музеи. 

  Мястото при останките от кулата от напречните крепостни стени към реката  

се разчиства, така че кулата да е лесно отличаваща се. 

 Сградата на Старата митрополия, както и двата обема при източния край на 

Владишкия мост се предлагат за единични културни ценности.. 

 

- Туризъм. 

 Като цяло, за да се развие туризмът в „Асенова махала”, трябва да се получи 

успешна симбиоза между жителите на района, градоустройствената организация, и 

туристическите обекти. При икономическо стабилизиране средното ниво на жителите 

на района, това би се отразило и на облика и поддръжката като цяло на частните 

имоти. Освен това ключово в успеха на „Асенова махала” като един район е 

неразривната свързаност на махалата с най-значимите си обекти. Освен дворът на 

църквата, би следвало и извън него да имаш усещането, че се намираш в един групов 

музеен експонат. Важно е и обвързването на махалата със съседните си зони. 

Задължително е отварянето на стария път от Царевец към „Асенова махала” като 

пропуска може да се регулира и автоматично. Това е бил автентичния маршрут 

свързващ Новия град с двореца. Освен това да слизаш към „Асенова махала” би било 

много по-приятно по чисто пешеходно трасе в природна среда, отколкото по 

асфалтовия път идващ от площад „Царевец” и по тесния тротоар. Реконструкцията на 

крепостта „Трапезица” също крие огромен потенциал за развитието на „Асенова 

махала”. Към крепостта „Трапезица” също има пешеходен достъп при кръстовището 

на ул. „Цар Иван Асен II” и Каменния мост, който може да се развие. Все още 

непроучената подробно Момина крепост е още една насока за развитие в бъдеще. 

 Предвиждат се нови музейни обекти – автентични къщи-табахни. 

 При наситеното богатство на района и съседните му зони на музейни обекти и 

благодарение на културно-историческата среда е възможно организирането на „Нощ 

на музеите” в гр. Велико Тръново.  

 По основните пешеходни туристически трасета е предвидено оформянето на 

търговско-занаятчийски обекти за продажба на характерни предмети от бита и 

сувенири.  

 Необходимо е запознаването на жителите с програми, по които могат да 

адаптират къщите си за гости, така, че в района да има достатъчен капацитет за 

отсядане на туристи, без да се налага специално изграждане на хотели. 

 Сградите от югозападния край на Владишкия мост са предвидени за 

преустройство като заведения за хранене. Заведения за хранене ще има и в 

обществено-обособения център.   

 Обособяват се местата изходни точки към местността „Ксилифор”. Организират 

се мрашрути до лясковският манастир „Св. Петър и Павел”,  Преображенския 

манастир, Патриаршеския манастир „Св. Троица”.  

 Предвижда се изграждането на нов туристически-информационен център с 

повече функции и съвременен вид. 

 Проектирани са повсеместно панорамни площадки с амфитеатрално сядане към 

всеки от най-популярните обекти. Тъй като Търново е и град на художниците, 

панорамните площадки и спокойните трасета са подходящи за провеждане на 

целодневни пленери. 

 С осигурените пешеходни зони и площадни пространства е възмжно 

организирането на фестивали, тържествени шествия и други празници, които да 

събират зрители. 
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- Жилищни териртории. Обществено-обслужващи функции. Места за спорт и 

отдих. 

 Териториите североизточно от църквата „Св. Димитър” са организирани за 

жилищно обитаване. За тях е разработен РУП с характерен разрез и силует откъм 

реката. От кръстовището на ул.”1-ви май” с ул. „Дервеня” по северозападната страна 

на ул.”1-ви май” също е предложено застрояване с жилищни постройка сключено в 

два съседни имота или свободно. 

 Линията от южната страна на ул.”Цар Иван Асен II” срещу бившата фабрика за 

пакетиране на маслини също е насърчена като развитие за ниско жилищно 

строителство със свободно застрояване. По този начин ще се смекчи контраста в 

обемната структура предизвикан от обема на бившата производствена сграда.

 Самата тя, поради непосредствената близост до трите най-значими 

археологически зони за града – Царевец, Трапезица и Момина крепост, е предложена 

за адаптиране като изследователски център за археолзите с музейна и хотелска част.   

 Поради нуждата от осъвремняване общественото обслужване на жителите на 

териоторията, се използват много от терените, които са изоставени и в тях се намират 

нефункциониращи сгради. Орагнизира се съвременен обществен център в квартала, 

който се намира ПГ по Моден дизайн. Над самата гимназия се предвиждат спортни 

мини-игрища. Западно от тях е планирана детска градина, а сградата на старата 

детска градина е предназначена за начално училище. Предложени са още голям 

хипермаркет с подземен паркинг, търговски и развлекателен център, офис сгради. 

Тези функции се вместяват в нефункциониращи сгради и в новопроектирани 

едноетажни вкопани обеми с озеленени покриви. 

 Сградата на инкасаторския център е предложена за премахване. 

 ЖП гара Трапезица е предложена за реновиране. 

 Обособени са крайречни алеи за рекреация и велоалеи. Северния бряг при 

меандъра на р. Янтра над Царевец е паркоустроен с напречни пешеходни алеи. 

Парковата зона изтича като логично продължение на маршрута от местност 

„Ксилифор”.   

  

- Обемно-градоустройствена структура, улични силуети. 

 Липсващите обеми по уличните силуети в архитектурните ансамбли се 

възстановяват. Където е възможно за хармонизиране на силуета се допуска 

надстрояване с още един етаж. Обемите с нехарактерна етажност се намалят така, че 

хармонично да се впишат в уличиния силует. Насърчава се озеленяване в дворовете. 

 Нелогичното завършване при архитектурния ансамбъл с плътно сключено 

застрояване на ул. „Ксилифорска” се развива с редица от свободно застрояване и 

свързано застрояване в два съседни имота, така че силуетът да се развие в съчетание с 

дървесна растителност и постепенно да затихне и да премине изключително в 

парковата среда след кръстовището. 

  

- Материали на градската среда. 

 Уличните настилки се ограничават до две разновидноси – асфалтови и 

калдаръмустойчив на тежък трафик. Асфалотвата е по главният обиколен път за 

„Асенова махала”, а калдъръма при пешеходната зона със специфични правила на 

движение като по този начин се бележат и пешеходните туристически трасета. 

Асфалтовата част на ул. „Цар Иван Асен II” се заменя с калдъръм. 

 Неподходящо избраните материали се заменят с типичните за духа на района. 

  

- р. Янтра. 

 Речните брегове се укрепват с каменни блокове и образуват откос 2:1. Над тях се 

предвижда озеленяване, което да ги покрие и по естествен начин да ги вшише в 
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силуета.  Контурът на речните брегове е опростен без да се нарушава живописността 

и естественото му криволичене. Речното дъно задължително се почиства от наноси. 

Реката може да се включи в живописен маршрут с лодка по меандрите а р. Янтрас 

панорама към старинната част на града.  

 

 

III. Старата митрополия. 

 

1. Проучване и оценка.  

 Имотът граничи на югоизток с ул. „Климент Охридски”, на югозапад с 

манастирския комплекс на църквата „Св. Петър и Павел”, а на североизток и 

северозапад с неурегулираната територия на речния бряг. 

 Сградата на старата митрополия е построена през 1926г. от арх. Габров. 

Застроената й площ е 231 кв.м. Има значителни архитектурно-строителни и 

худовествени качества, които се изразяват в аристократичното пространство, във 

фасадното оформление с богата пластика и членение, както и в интериора - с красиви 

барокови тавани. Предложена е за недвижима културна ценност с предварителна 

категория „първа”, но не е декларирана. Текущото състояние на сградата е окаяно, 

липсват мазилки, някои фасадни елементи, зазидани са фасадни отвори, кулата при 

входа е полусрутена. В прилежащия й двор откъм реката се намират едноетажни 

постройки, които имат непригледен вид и затварят погледа към Митрополията от 

отсрещния бряг. Действащият търновски митрополит, на когото е върната сградата, 

планира проект за изграждане на търновска семинария. По снимки от пресата личи, 

че проектът не се съобразява с качествата на сградата, предвижда нехарактерна 

плътност  и височина на застрояване за района, в който се намира. За такова задание е 

невъзможно да се намери подходящо решение, което да хармонира със зоната. 

 

2. Мотиви за намеса. 

 - налага се бърза намеса за опазване и за по-лесно възстановяване автентичния 

вид на Митрополията съответно с предложение за адекватна функция; 

 - сградата е на характерно място, видимо от много посоки 

 

3. Проектно решение. 

 С изброените качества на сградата и подчертаната представителност, която 

притежава, тя е предложена да функционира като приемна сграда на Митрополията за 

срещи на високо равнище и гости, които биха посещавали зоната във връзка със 

значимите църковни обекти. За максимално функционално удобство, както и за 

хармонизиране изпъкващия обем на основната сграда, е предвиден и втори обем на 

сграда, разположена по оста на съществуващата постройка, със спални помещения за 

гостите на комплекса. Той ще може да функционира и на хотелски начала през 

времето, когато няма организирани срещи. Осигурени са два пешеходни достъпа – 

към главния вход на приемната сграда и към алеята за хотелската част. Предвиден е и 

автомобилен достъп с 4ри паркоместа и възможност за обслужване на кухнята. 

Оставено е богато пространство за озеленяване и паркоустрояване. 

  

 Намеса във функционалното съдържание на Митрополията:  

- при основните изби в подземния етаж се разполага кухня с два кухненски 

асансьора състояща се от помещение за приготвяне, миялно помещение, 

складове за хранителни продукти, вино и инвентар; 

- на приземния етаж е обособено галерийно – зално пространство, като са 

обединени портиера, чакалнята, вестибюла, приемната, кабинета, музея и 

библиотеката; пространството следва да бъде използвано за изложби на 
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лични колекции на Митрополита, икони на студенти или ученици от 

семинарията и др. колекции; на примерното разпределение е показана 

организация на пространството за тържествени приеми и коктейли; 

предвидена е разливна в близост до второстепенния вход и са обособени 

просторни тоалетни; 

- на първия етаж салонът се обзавежда като заседателна зала за срещи в тесен 

кръг, северозападната спалня е преустроена в кабинет за секретар, а 

югозападната спалня с терасата са обединени в кабинет за Митрополита; 

дневната и зимната градина са обединени в библиотека за личния архив и 

колекции на Митрополита; на този етаж също са предвидени разливна и 

тоалетни; 

  

 Таваните не се засягат, те самите стават експонат в интериора на сградата. 

Конструктивната намеса се изразява в отвори, които не стигат до таваните и не 

засягат крайните носещи елементи т.е. остават греди и колони, които трябва да бъдат 

солидно укрепени. 

 Фасадното решение максимално възстановява автентичния вид. За основен цвят е 

избран жълто-оранжевия, а за фасадните пластики – белия, като по този начин се 

постига живописно-пластичен ефект. 

  

 Новопроектираният обем е достатъчно отдалечен от съществуващата постройка 

и не доминира над нея обемно или фасадно. Входът й се намира по оста на главния 

вход на сградата на Митрополията. Постройката е на два етажа, с подземно ниво, със 

скатен покрив. 

  

 Във функционално отношение сградата съдържа: 

 -    на подземния етаж се намират складови помещения и пералня със сушилня; 

- на приземния етаж – 4 просторни спални, всяка със санитарен възел, 

вертикална стълбищна комуникация; 

- На първия етаж се оформя просторен вестибюл, който разпределя към 4-те 

просторни спални, всяка от които със санитарен възел; 

  

 Фасадата е решена симетрично, придавайки й сдържан вид. За постигане на 

обемно-пластичен ефект централните междуосия са вдадени навътре като отговор на 

издадената част на входното пространство на Митрополията. Корнизният елемент над 

входа също е препратка към основната сграда. Използваните фасадни материали са 

каменна вентилируема облицовка с растер образуван от 2-сантрметрова фуга, който 

загатва членението на съществуващата сграда. Камъкът е със светло сив, почти бял 

цвят. Фасадното членение е съобразено с мащаба на съществуващата сграда. Избрани 

са правоъгълни фасадни отвори като централните са с полукръгъл свод. 

 

4. Технико-икономически показатели. 

 Площ на УПИ: 2560 кв.м 

 ЗП на приемна сграда:  231 кв.м  РЗП на приемна сграда: 462кв.м 

 ЗП на хотелска сграда: 176 кв.м  РЗП на приемна сграда: 352кв.м 

 Общо ЗП: 407кв.м    Общо РЗП: 814кв.м 

 Постигната плътност на застрояване: 16%  

 

 

IV. Билетен център със санитарни възли при пл. „Св. 40 мъченици”. 

   

1. Мотиви за намеса. 
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- липса на подобаваща представителност и уникалност на мястото, което 

представя входа на манастирския комплекс и на един от най-значимите и 

посещаваните обекти от наши и чуждестранни туристи; 

- нужда от организация на обем, който да съвмести билетна каса и санитарно-

хигиенни възли; 

- осъвременяване на един от основните туристически подходи; 

 

2. Проектно решение. 

     Ситуационно решение. Предложено е логическото продължаване на зидовете 

от манастирския комплекс под моста и след него, така че да обгърнат 

новопроектирания обем и да сигнализират за случващото се след преминаване под 

моста. Новопроектираната сградата е прибрана максимално към Каменния мост. 

Продълговатият обем насочва посоката на движение на посетителите. При 

новоизграденте зидове и страната откъм ул. „Св. Климент Охридски” е 

предвидена дървесна растителност, както и озеленяване на покрива. 

Озеленяването има функцията да изолира площадното пространство от трафика 

по Каменния мост. Осигурен е безпрепятствен достъп за хора в неравностойно 

положение.  

     Функционално съдържание: билетна каса, дамска , мъжка тоалетна и 

тоалетна за хора с увреждания с широко преддверие, помещение за хигиенист.  

     Архитектурно-пространствено решение.Тялото е решено с изчистен 

продълговат обем, който потъва при денивелацията на терена, както и зад 

новоизградените зидове. Новоизградените зидове трябва да се различават от 

старите като за това е предвидена негативна фуга при допира с терена. Фасадата е 

решена с вентилируема стъклена облицовка пред плътни стени. Зад стъклото е 

предвиден принт с фасадни или интериорни мотиви и фрагменти от църквата. 

Предвидено е приглушено осветление.  

     Конструктивно решение – сградата е отделена чрез деформационна фуга от 

Каменния мост. Предвидена е монолитна стоманобетонна конструкция. 

 

3.  Технико-икономически показатели: застроена площ: 60,00 кв.м. 

       

 

V. Туристически информационен център с кафе-книжарница и подземен 

паркинг. 

 

1. Мотиви за намеса. 

- съществуващата сграда е морално остаряла и бедна на функции, изградена е в 

непосредствена близост до УПИ на църквата „Св. Петър и Павел” като 

покривът й се подпира на самата ограда; покривът й дава прекалено дълга 

ивица, която не е характерна за обемното членение; с разширяването на 

площадното пространство сградата остава прекалено периферно и встрани от 

оста на предвидения маршрут „Царевец” – „Асенова махала” през Асенова 

порта;  

- нужда от организация на обем, който да съвмести по голям набор от функции; 

- осъвременяване на един от основните туристически сборни пунктове; 

- неподходящо решение за наземен паркинг на едно от възможните площадни 

пространства и следователно предлагане на алтернатива на наземния паркинг; 

 

2. Проектно решение. 
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      Основен композиционен фактор е оста на пътя, който идва от крепостта 

„Царевец” и Асеновата порта и продължава в оста на директната визуална връзка 

с църквата „Св. Димитър Солунски” на отсрешния бряг.  Тя разделя площадното 

пространство на две части като се обособява широко амфитеатрално слизане към 

тераса на теренно ниво -4.00 от нивото на площада. Към терасата може да се 

подходи и странично от двата края на площада, както и от крайбрежаната алея по 

брега на р. Янтра. Сградата на информационния център захапва част от 

площадното пространство като плавно се скрива зад хоризонта, за да не бъде 

визуално препятствие към откриващата се панорама. Навлизайки частично в 

площадното пространство тя може да бъде видяна отчетливо от посетителите на 

„Асенова махала”, които идват от двата края на ул. „Св. Климент Охридски”. 

Подходът за подземния паркинг е решен от североизточния край на ул. „Св. 

Климент Охридски”. 

     

     Функционално съдържание: 
  - полувкопан етаж: паркинг с капацитет от 43 паркоместа, който може да 

се ползва, както от туристите, така и от жителите на комплекса; кафе-книжарница 

с места за сядане, бар, офисна площ за екскурзоводи, складове и комуникационна 

връзка към площадното ниво посредством стълба и асансьор; възможност за 

зареждане от входа към подземния паркинг; санитарни възли и склад в 

югозападната част с тоалетни за жени, мъже и хора с увреждания; помещение за 

хигиенист и складово поемещенеи за инвентар за поддръжка на парковата среда и 

обектите; 

  - площадно ниво: самото площадно ниво е разделено на две части като са 

предвидени цветни площи към крайната част на площада откъм реката, които ще 

бъдат оградени с парапети от прозрачен материал, за да се обезопаси 

пространството при ръба на площадната тераса; на това ниво се намира и 

приемната част на информационния-туристически център с информационен 

портал и места за сядане и изчакване; 

     

    Архитектурно – обемно решение и използвани материали. Обемът на 

информационния център, както и контурът на площадното пространство, са 

решени с аморфна форма, която се различава от формите на останалите постройки 

и плавно се вписва в теренните дадености. Височината на обема не доминира над 

околните сгради. Съвременният вид на сградата става един ненарапчив акцент. 

Остъкляването отличава сградата със съвремения си облик от историческите 

обекти без да ги доминира. Прозрачността на обема също допринася за 

ненатрапчивото вписване. Настилката на площада е като тази на пътя – кълдъръм, 

а по композиционната ос е предвидена осветителна ивица в настилката, която да 

свети с приглушена светлина и да сгинализира за пътя към площада и 

информационния център. 

 

     Конструктивно решение. Подземният гараж и плътните части са решени с 

монолитна стоманобетонна конструкция. Обемът на туристическия-

информационен център е с метална конструкция, към която се прикрепя 

остъкляването. 

 

3. Технико-икономически показатели:  
  ЗП приземен етаж:    76,00 кв.м. 

  ЗП подземен етаж: 2080,00 кв.м. 
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     Използвани източници: 
1. Архив на НИНКН 

2.  „План за закрила на ценното урбанистично и архитектурно наследство на 

град Велико Търново (арх. Колева, арх. Лефтеров, Френска нац. асоциация на 

градовете под закрила) 

3. Интернет 

 

 

 16.02.2012г.      Изготвил:  .............................. 

         /Катерина Тончева/ 


