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ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА МУЗЕЙ „ВЪЗРАЖДАНЕ И 

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ“ 

 

 

 

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за 

градско развитие” АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за 

градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 

 

Номер и дата на сключване на AДБФП: BG16RFOP001-1.009-0006-C01 от 18.11.2020 г.  

Срок за изпълнение: 30 месеца 

Стойност на проекта по бюджет: 2 850 760, 63 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна 

финансова помощ,  730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент)  

68 420,00 лв. – собствен финансов принос. 

 

Кратко описание на проекта: 

Целта на проекта е обновяване и ремонтни дейности  на сградата на Музей „Възраждане и 

учредително събрание“ за популяризиране на културно-историческото наследство на 

България, с насочено внимание към отношението между историята, националната 

идентичност и съвременната модерна визия, с балансирано социално развитие и осигуряване 

на съвременна достъпна среда.  

С реализирането на предвидените проектни дейности ще се постигнат конкретни резултати в 

следните области: 

 Подобрена културната инфраструктура в Община Велико Търново и конкретно 

ремонтни дейности на сградата на музей „Възраждане и  Учредително събрание“; 

 Увеличена енергийната ефективност с намаляване на общите разходи за 

енергоносители; 

 Осигурена рентабилна културна среда, с акцент върху историческото наследство, за 

изграждане на интегриран туристически продукт в Община Велико Търново и 

привличане на по-голям брой туристи  с интерес към историята; 
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Проектът има висока обществена значимост и неговата успешна реализация ще доведе до 

изграждане на устойчива достъпна среда и модернизиране на сградата на музеи „Възраждане 

и Учредително събрание“, за социализиране на културното наследство и осигуряване на 

безопасни условия при съхраняване на музейните колекции и популяризиране на културното - 

историческото наследство, намиращо се в музея. 

Инвестирането в културна инфраструктура е в основата на добре функциониращ пазар на 

труда, характеризиращ се ниска безработица и висока квалифицираност на човешкия капитал. 

Проектът ще осигури благоприятни условия в няколко основни посоки: 

 Подобряване на условията на труд в музей „Възраждане и Учредително събрание“, 

което ще допринесе за повишаване качеството на живот и работната среда и ще се 

повиши привлекателността на туристическия продукт; 

 Осигуряване на съвременна достъпна среда, равнопоставеност на хора в неравностойно 

положение за популяризиране на културното - историческото наследство на България;  

 Обновяване на системите за техническа охрана, видеонаблюдение и 

пожароизвестяване 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност, намаляване на енергопотреблението, 

на разходите за поддръжка и експлоатация на сградата;  

 Създаване на подходяща среда за съхранение и социализация на културно-

историческото наследство - фактор за устойчиво градско и регионално развитие. 

 Създаване на условия за равнопоставено участие в културния живот; 

 Намаляване вредните емисии на CO2, отделяни в атмосферата, допринасящо за 

подобряване параметрите на околната среда. 

 

 

 

 

 

 

 


