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СВИЩОВ
Стоян Симеонов Парашкевов,
директор дирекция «АПОУПЕВ»,
0631/68144, 0886 431142, stevex@mail.bg
Реставрация и промотиране на НОВЕ: наймащабния римски паметник в Източна
Европа
2012 – 2013 – 2014 г.
8 принцип: Иновации и отвореност за промени
9 принцип: Устойчивост и дългосрочна
ориентация
На 16 май 2014 г. бе прерязана лентата на един
от най-значимите археологически обекти в
Източна Европа – античният НОВЕ, чиято
реставрация бе извършена в периода 2012 –
2013
година
с
европейски
средства.
Официалното откриване на обекта бе в рамките
на Осмото издание на Фестивала на античното
наследство „Орел на Дунава“, който Община
Свищов организира в партньорство със Съвет
по туризъм - Свищов. Няколко хиляди души
станаха свидетели на мащабната историческа
възстановка по време на Фестивала. Тази
година над 200 представители на реенакторски
групи взеха участие в осмото издание на „Орел
на Дунава“. Те дойдоха от Румъния, Италия,
Полша
и
България.
Реенакторите
демонстрираха разнообразни и колоритни
древни обичаи и пресъздадоха мащабна
историческа битка. „Орел на Дунава” е найстарият фестивал за исторически възстановки в
България, като тазгодишното издание бе осмо
поредно от 2008-ма година досега.
Реставрацията и промотирането на НОВЕ се
реализира благодарение на два проекта на

Община Свищов: проект „Нове – сърцето на
легиона. Социализация и експониране на
римски военен лагер и късноантичен град Нове
– 1 етап” и проект „Величественият Дунав –
непокътнати природни красоти и люлка на
древни народи“, които се осъществяват с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално
развитие“
2007-2013
г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Античният НОВЕ вече приема посетители.
Сред
възстановените
археологически
паметници от римско време, които могат да
бъдат разгледани са Базиликата, Баптистерият
и Принципията. Посетителският център и
улицата на занаятите допълват представянето
на обекта пред туристите и гостите на Свищов.
Повече от десет години Община Свищов,
начело с кмета Станислав Благов, успешно и
последователно
развива
туристическата
инфраструктура и създава нови туристически
продукти и събития, които да подпомагат
икономиката на общината, да развиват
културния и облик и популяризират нейното
историческо наследство.
В далечната 2005-та година бе открит
Посетителски център „НОВЕ“, в резултат на
проект
по
програма
„Трансгранично
сътрудничество България – Румъния 2007 2013“.
През 2006-та година с помощта на
Швейцарската агенция за развитие и
сътрудничество бе изградена амфитеатрална
сцена в крепостта Калето. Сцената и досега се
ползва за провеждане на различни мероприятия
– концерти, театрални и оперни представления,
културни прояви, литературни четения, дори за
сключване на бракове.
В периода 2007-2008 година бе реставрирана
частично Вила „Екстра Мурос“, намираща се
до Посетителски център „НОВЕ“. Във вилата е
квартирувал Легата – висшият офицер на
Легиона. Експонирани бяха вътрешният басейн
и колунадата около него, кладенецът, част от
подовото отопление.

През 2008-ма година се проведе първото
издание на Фестивала на античното наследство
„Орел на Дунав“. Това бе първият по рода си
реенактмънт фестивал в България, пресъздаващ
бита, обичаите и културата на древния Рим. От
тогава насам всяка година в края на май и
началото на юни няколкостотин участници от
5-6 европейски страни, сред които Италия,
Унгария, Германия, Полша, Румъния, Русия и
България в рамките на три дена правят
уникални
по
рода
си
представления.
Фестивалът се радва на огромна популярност
не само в България, а и в Европа, и е
притегателен център за хиляди туристи.
В началото на 2014 година приключиха
строително-монтажните работи по проекта
„Нове – сърцето на легиона. Социализация и
експониране на римски военен лагер и
късноантичен град нове – 1 етап”. Начинанието
се реализира с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие
2007 – 2013 г.”. Дейностите по проекта
стартираха през март 2012 година, а
строително- монтажните работи започнаха през
април 2013 година. По проекта бяха
реализирани строителни и информационни
дейности,
консервация,
реставрация
и
експониране на проучени археологически
структури. Освен това бе обновен и паркингът
в непосредствена близост до комплекса. Там е
построена и сграда със сервизни и санитарни
помещения.
В края на месец юли 2014 година приключва и
проектът
„Величественият
Дунав
–
непокътнати природни красоти и люлка на
древни народи“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално
развитие“
2007-2013
г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. По
този проект трите граничещи общини Белене,
Свищов и Ценово се обединиха и под
ръководството на Община Свищов - като водещ
партньор, бяха подготвени и изработени пакети
рекламни материали, включващи туристически

Доказателствен материал

брошури, туристическа карта на региона, гид,
рекламни
сувенири. Снимани
бяха и
телевизионни спотове, и бяха излъчени в
българските
и
румънските
национални
телевизии. По проекта бе разработен
късометражен филм, а дестинацията „Долна
Мизия“ бе рекламирана в интернет, и по
радиостанциите в страната. Промотиране бе
направено и чрез участие в множество
национални и международни туристически
изложения и борси, в градове като София,
Берлин, Букурещ, Русе, Бургас, Велико
Търново и прочее.
За повече информация и снимки посетете
сайтовете:
www.svishtov.bg в раздел „Новини“
www.EagleOnTheDanube.org
www.VisitSvishtov.com/themajesticdanube
https://www.facebook.com/eagleonthedanube
Община Свищов;
Съвет по туризъм – Свищов;

Преки участници, партньори и

Група за исторически възстановки към Съвет

целеви групи

по туризъм – Свищов;
Реенакторски групи от Европа;
Български чуждестранни туристи.
Благодарение на 10-годишни целенасочени
усилия и инвестиции за развитие на туризма, и
по-конкретно реставривране и промотиране на
НОВЕ - най-мащабния римски паметник в

Постигнати резултати.

Източна Европа, в началото на 2014 г. Община
Свищов завоюва позиции на туристическия
пазар с готов разработен туристически продукт
НОВЕ, съпътстван от един уникален по рода си
Фестивал на античната култура.

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

Туризмът е припознат като приоритетен сектор
в община Свищов, като в стратегическите
документи на местно ниво е отчетено неговото
положително въздействие върху местната
икономика.
Община
Свищов
развива

последователна политика за развитие на
туризма в региона и най-вече планира
развитието на НОВЕ, базирано на партньорство
с частния сектор, програми с публично
финансиране в т.ч. проекти по европейските
фондове. Тази политика ще създаде устойчиви
работни места, добри възможности за развитие
на
предприемачеството
и
дългосрочни
икономически ползи от увеличение на
приходите от туризъм. Крайната цел е да се
позиционира туристическия продукт НОВЕ,
като разпознаваема и популярна, от български
и чуждестранни туристи, целогодишна и
модерна туристическа дестинация, в периода
2013-2020 година.
Развитието на продукта до 2020 година е
разделено на три етапа, които са съобразени с
развитието на инфраструктурата и другите
фактори в развитието на Свищов и самия
продукт (експонация, разкопки, реставрация и
т.н.).
Първият етап е стартов, през който се
осъществяват основни планове за проекти, без
които туристическият продукт НОВЕ е
непълен. Затова и този период се ползва за
старт на маркетинговите дейности, назначаване
на квалифицирани служители, организация на
бюджети, планиране на нови проекти.
Изводи и очаквано развитие, Маркетингова задача през този период е да се
преодолени трудности и изведени увеличат дейностите, които да доведат до
увеличаване на туристопотока в Свищов и
поуки
НОВЕ.
Вторият етап е за развитие на продукта и
неговото налагане на пазара. През този етап
НОВЕ се утвърждава като спомагателна,
второстепенна дестинация за туристопотока
към регионалният туристически център Велико
Търново и за круизните туристи по Дунав.
Активно внимание се обръща на Източния
Трансбалкански коридор, който започва в
Румъния и свършва с Вие Егнация. Той влиза
на територията на България при Русе, през
който минава голям туристически поток, който
може да бъде запознат и привлечен към
продута НОВЕ.

Третият етап е етап, в който НОВЕ е основен
туристически обект за круизните туристи по
Дунав. Бранда на НОВЕ се налага успешно в
България и се рекламира усилено в страната.
Привличането
на
чужди
туристи
се
осъществява чрез контакти с най-големите
туристически
агенции,
опериращи
туристически потоци по Дунав и към Велико
Търново. През този период трябва да продължи
усиленото развитие на продукта (експонация,
реставрация),
неговото
развитие
със
съпътстващи продукти в други видове туризъм
(екологичен, религиозен и др.) Основен
проблем за този период е да се осигурят и
осъществят масивни бюджети за развитие и
реклама на продукта НОВЕ.

