
 

 

Cultural and Historical Heritage:  

Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal) 

Volume 1, Issue 1, 2015, ISSN: 2367-8038 

http://www.math.bas.bg/vt/kin/  

 

Editors: Prof. PhD Petko St. Petkov, Assoc. Prof. PhD Galina Bogdanova 

Copy editors: Assist. Prof. PhD Stefka Kancheva, PhD Nikolay Noev, Paskal Piperkov 

 

 

© Editors, authors of papers, 2015. This work is subject to copyright
*
. 

Published by: Regional Library “Petko Slaveykov”, Veliko Tarnovo, Bulgaria 

 

 

HISTORICAL VIEW OF SOME OBJECTS FROM THE WORK OF 
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Abstract: 

The report examines representative sites in the Tarnovo and the region, 

designed and built in the period from 1835 to the Liberation, representative of the 

work of the Revival master Nikola Fichev. Through the virtual tour the author 

suggests the idea that in addition to his proven qualities as an architect and master 

builder, Kolyo Ficheto impresses with his unobtrusive at first glance, but significant 

presence in the main Revival processes, prepared in the eighteenth but fully developed 

in the nineteenth century - simultaneously with the years of his life maturity. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД КЪМ НЯКОИ ОБЕКТИ ОТ 

ТВОРЧЕСТВОТО НА МАЙСТОР КОЛЮ ФИЧЕТО 

Петко Ст. Петков 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

Резюме: В доклада се разглеждат представителни за творчеството 

на възрожденския майстор Никола Фичев обекти в Търново и региона, 

проектирани и строени в периода от 1835 до Освобождението. Чрез 

виртуалната разходка авторът внушава идеята, че освен с доказаните си 

качества на архитект и майстор-строител, Кольо Фичето впечатлява и с 

ненатрапчивото на пръв поглед, но значимо присъствие в основните 

възрожденски процеси, подготвени през осемнадесетото, но развили се в 

пълнота през деветнадесетото столетие – едновременно с годините на 

неговата житейска зрелост. 

Възрожденското културно-историческо наследство на Велико Търново и на 

великотърновския край е значителна част от българското национално богатство. С 

такова културно наследство не може да се похвали всеки град, дори и не всеки областен 

център в България. Освен, че е изключително ценно за българската културна история и 

национална идентичност, то е и твърде разнообразно и многобройно, като се има 

предвид, че времевите рамки на културната история на т.нар. Българско възраждане 

обхващат почти две столетия – 18 и 19 век. Тази е основната причина днес аз да ви 

занимая само с една възможна виртуална обиколка по обекти на възрожденското 

културно-историческо наследство във Велико Търново и околностите му. 

Сред най-вещите майстори на уникални черковни и светски сгради през 

Възраждането се откроява Колю Фичето. По негов проект, с неговото активно участие 

или под прякото му ръководство са построени над двадесет черкви в Търновско и 

Габровско: съборната черква "Св. Преображение Господне" в Преображенския 

манастир (1835), “Св. Николай” в Търново (1836, завършена от Н. Фичев), "Рождество 

на Пресвета Богородица" в Търново (1842-1844), съборната черква "Възнесение на 

пророк Илия" в Плаковския манастир (1841-1845), "Успение Богородично" в село 

Присово, Търновско (1845-1846), съборната черква "Св. Троица" в манастира "Св. 

Троица" около Търново (1846-1847), "Св. Димитър" в Лясковец (1848-1849), "Св. 

Марина" в Търново  (1849-1850), "Св. Никола" в Горна Оряховица (1849-1852), "Св. 

Никола" в Дряново  (1850-1851), "Св. Спас" в Търново (1858-1859), "Св. св. Кирил и 

Методий" в Търново (1860-1861), "Св. Димитър" в с. Горна Липница, Търновско (1863), 

"Св. Троица" в с. Овча Могила, Търновско (1864), "Св. Троица" в Свищов (1865-1867), 

"Св. Архангел Михаил" в с. Лесичери, Търновско (1870-1873), "Св. св. Константин и 

Елена" в Търново (1872-1873), "Св. Параскева" в с. Беляковец, Търновско (1873-1874), 

черква в с. Дебелец, Търновско (1879-1880). Втъкавайки в църковните обеми 

конструктивни елементи, присъщи на жилищната архитектура, възрожденският 

архитект постига съвършени пропорции на изключително раздвижените си и 

хармонични църковни сгради. Най-съвършеното творение на легендарния майстор в 

областта на храмовото строителство е черквата "Св. Троица" в Свищов (1867). С 

високите си куполи и с разчупената си фасада, свищовската черква впечатлява с 

художествената си изтънченост и създава чувство за извисеност. А храмът “Св. св. 

Константин и Елена” в Търново – дело на знаменития майстор – специалистите 

определят като “завършек на монументалната архитектура от епохата на 



















 

 

Научната конференция „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ” (KIN2014), посветена на 145-

годишнината от създаването на Българската академия на науките, се проведе в зала 

„Европа” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Mетодий” през месец 

ноември 2014 г. На откриването на конференцията приветствия поднесоха зам. 

ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р Петко Ст. Петков, главният 

координатор на регионалните академични центрове чл.-кор. Димитър Димитров и акад. 

Ячко Иванов. Конференцията включваше специална докторантска сесия с участието на 

млади учени и докторанти. 

В рамките на конференцията се откри изложба „Разрушение и съзидание”, 

представяща резултати от проекта за цифровизация на архитектурното творчество на 

Уста Кольо Фичето. 
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