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ИН) - пробл
обектите н
ионната им
ледните зад

 

 

г. (обн., 

селата 
на НРБ 

истое са 

Кус, гр. 
осега се 

Жителите 
830 г. е 
аселили 
вдивско, 

а Свети 

и според 
-старото 

и просто 

о името 

покрай 
ахала, в 
 на 1-во 
събития 

вир са 

учване и 
лемните 
а КИН, 
м среда. 
дачи:  



 

КН с ф
живота
ефектив

землищ
простра
устройс
ландша

КН вър
контекс
функци

на общи

територ
за опазв

фактори
среда, в
КИН. 

3
П

събрани
основна
културн
наследс
– списъ
Общин
обекти 
извърш
админи

Ш
на поли
и разви
който 
пещери
пещери
г.пр.н.е

 Да с
функционал
а в нея. (при
вност в жи
 Да 

щата на се
анства на 
ствено хар
афти и експ
 Да с

рху критер
стуалното 
ионалните с
 Да с

ината за ра
 Да с

рии за опаз
ване, залож
 Да 

и, които п
във връзка

 

3. Кратко 
При проуч
и и използ
ата инфор
но наследс
ство е пред
ък на регис
на Каолино
в Археол

шени проу
истрация и 
Шуменска 
итически и
итие до про
свидетелст
ите и селищ
и, в които 
е. Селищни

 ОБЩ УС

се проследи
лните сист
иносът на 
ивота на хор
се анали
елищата в
съседните

рмонизиран
позиционна
се направи
риите и п
им взаи

системи; 
се направи 
азвитието н
се определя
зване на не
жени в дейс
се проуча
редставляв
а с преценк

описание 
чването и а
звани данн
рмация е 
ство (НИНК
доставена о
стрираните
ово. Не са
логическата
учвания и
местното н
област е з

и духовния 
оцъфтяване
тват мног
щните мог
е намерил
ите могили 

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

и и анализи
теми на ус
КН за пови
рата в общ
изира урба
в обхвата 
е общини)
не във връз
ата среда н
и оценка на
параметрит
имосвързва

оценка на 
на ефективе
ят целите, з
едвижимот
стващата н
ат зоните 
ват риск за
ка необход

на КН в ра
анализа на 
ни и матери
предостав
КН). Допъл
от Регионал
е археологи
а предоста
а карта на
и огледи 
население, 
абележител
живот на П
ето и упадъ
го паметни
гили. Пеще
 убежище 
са от съща

ЕН ПЛАН  Н
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ира степен
стройствен
ишаване на
ината); 
анистичнот
на общин

) и опред
зка с опазв
на НКЦ; 
а потенциа
те на усто
ане със 

капацитет
ен и естест
задачите и 
то културно
нормативна
на въздей

а увреждан
димостта о

айона и на
културнот
иали от ра
вена от Н
лнителна и
лния истор
ически обе
авени реги
а Българи
на место
местни арх
лен преди 
Първата бъ
ъка й. Хиля
ици. Към 
ерите са ес
първият о
ата епоха. Т

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

нта на инте
ата среда 
а социално

то уплътн
ната (вкл. 
деляне на 
ването на к

ала на стру
ойчиво уст
структури

а на структ
твено атрак
начините 
о наследств
а уредба;  
йствие от 
нето на НК
от преванти

а територи
то наследст
азлични ин
Национални
информаци
рически му
екти, регис
истрационн
я. На баз
о, със съ
хеолози и и
всичко кат
ългарска дъ
ядолетия по
най-ранни

стествени з
обитател на
Те се издиг

А  КАОЛИН
О  
Т 

грираност 
и постигна
о-икономич

няване на 
и на тез
мерки за 
културните

уктурите и
тройство н
ите на к

турите на К
ктивен култ
за устройст
во съобраз

природни
КЦ и на екс
ивна защит

ията на Об
тво в Общ
нституции и
ия институ
ия за обекти
узей в Шум
стър на Вое
и карти н
а предоста
ъдействиет
историци. 
то район, к
ържава от н
о-рано тук 
ите памет
закътани с
а този край
гат в непос

НОВО- 

на структу
атото каче
ческата и ку

територи
зи в конт
реконстру

е и истори

и компонен
на територ
компоненти

КН на тери
турен туриз
тво на защ
зно с режим

и и антроп
спозицион
та на обек

бщина Као
щина Каоли
и източниц
ут за нед
ите на кул
мен (РИМ-Ш
енни паме
на регистр
авените да
то на об

който е бил
нейното съ
 е имало ж
тници се 
скални нав
й още око
средствена 

 

 

урите на 
ество на 
ултурна 

иите на 
тактните 
уктивно 
ическите 

нтите на 
риите и 
ите на 

иторията 
зъм; 

щитените 
мите им 

погенни 
ната им 
ктите на 

олиново 
иново са 
ци, като 
движимо 
турното 
Шумен) 
тници в 
ираните 
анни са 
бщинска 

л център 
ъздаване 
живот, за 
отнасят 
еси или 
ло 3000 
близост 



 

до река
площи 
форма 
120м. В
протекъ
късове 
фрагме
животн

О
тях про
могили
на наш
отвъд Д

П
останки

П

 
 
3
Н

традици
съхраня

О
свързан
обхват 
идентич
община
постано

 
 

а или до п
и вследств
и размери
Височинат
ъл на това 
от мазилк

енти от най
ни и др. 
От досегаш
оизхождат 
и дават ценн
ата страна
Дунава, в Т
При някои
ите от разл
По своя хар
 Пам

откр
 Пам

на в
 Пам

креп
от I 

 Пам
езич
XVв

 Над

3.1. Немат
Нематериа
ии и култу
яват фолкл
Основни к
ни с отбеля
на общин
чността на
ата, етногр
овки. 

 ОБЩ УС

пресъхнало 
вие на прод
. Сега има
та на моги
място. По 
ки на коли
й-различни

шните проу
от каменн
ни сведени
а ( от 3000 
Тракия и Ма
и от обекти
ични епохи
рактер и еп
метници о
рито, некро
метници от
второто хил
метници от
пости, вили
до VIв.) 

метници от
чески храм
в.) 
дгробни мо

териално к
алното култ
урните оби
лорното бог
културни 
язването на
ната се че
а община К
рафски фес

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

сега дере.
дължителн
ат височин
илите е в 
повърхнос
иби и пещ
и по техни

учвания на 
но медната 
ия за най-ра
до 1800г. 
ала Азия. 
ите, които 
и. 
поха обекти
т праисто
ополи (от 3
тракийска
лядолетие п
т антична
и, каптажи

т ранното 
мове, църкв

гили 

културно н
турно насл
ичаи. Култу
гатство.  
мероприят
а национал
естват и п
Каолиново, 
стивали и 
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. Голяма ч
но разорава
на от 3 до
зависимос

стта на мог
щи, оръдия
ика и предн

могилите 
епоха. Пр
анния пери
пр.н..) и ус

ще разглед

ите са разп
орията- пе
3000 до 180
ата епоха –
пр.н.е. до I
ата и късн
и, светилищ

и къснот
ви, манасти

наследство
ледство в о
урните инс

тия на тер
лните и тра
празниците 
а именно о
празници 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

част от тях 
ане са пром
15м и диа
ст от прод
илите има 
я на труда
назначение

в този райо
роучваният
иод на чове
становяват

даме, на ед

пределени в
ещери, сел
00г. пр.н.е.)
– селища, к
II-I в.пр.н.е
ноантичнат
ща, мостове

то среднов
ири, некроп

о 
общината 
ституции с

риторията 
адиционни
с местно

отбелязван
и периоди

А  КАОЛИН
О  
Т 

се намира
менили сво
метри на о
дължителн
изобилни к
а от камък
е съдове, х

он е устано
та на пещер
ешкото общ
т връзки с п

дно и също

в следните 
лищни мог
) 
крепости, н
.) 
та епоха- 
е, пътища, 

вековие- с
поли, мосто

е представ
са основни 

на общин
 празници.
значение,

не на празни
ични конц

НОВО- 

ат в обрабо
оята първо
основите о
ността на 
културни о
к, кремък 
хромели, к

овено, че м
рите и сел
щество в то
племената 

о място се

групи: 
огили, сели

некрополи (

селища г
некрополи

селища, кр
ове и др. (о

вено от нар
и структури

на Каолин
. В територ
, които из
ника на сели
церти и те

 

 

отваеми 
начална 
от 80 до 
живота, 
останки: 
и кост, 

кости от 

много от 
лищните 
ози край 
живели 

срещат 

ища на 

(от края 

градове, 
и и др. ( 

репости, 
от VII до  

родните 
и, които 

ново са 
риалния 
зразяват 
ищата и 
атрални 



 

3

О
културн

 

О
жизнен
определ
на общ
Създава
на план

С
надгроб
култура
статус н

Ц
76 от тя

 


О

Общин
археоло
местно 
културн
следнит

3.2. Матер

 Движим

От предост
ни ценност

 Недвиж

Обектите н
на среда, и 
лящи качес
щината пр
ането на у
нирането. 
Съгласно 
бни могили
ата, по ред
на НКЦ с к
Цялото кул
ях са архео

 Археоло
От събран
на Каолино
огически о
значение 
ното насле
те археолог
 Ант

нам
 Къс
 Сре
 Тра
 Тра

с.Бр
с.Си

 Мог
села
При

 Над
Дой

 Сре

 ОБЩ УС

риално кул

мо културн

тавените м
ти открити 

жимо култу

на недвижи
в частност
ството на ж
едставлява
стройствен

разпорежд
и  и средно
а на чл.4, а
категория „
лтурно нас
ологически 

огическо Н
ите матери
во, можем 
бекта, от к
и един обе
едство отк
гически об
тични и ср
мират в райо
сноантична
едновековн
кийска и къ
кийски нек
раничево, е
ини вир; 
гилни наси
ата Бранич
истое, Сред
дгробни мо
йранци, Тод
едновековн

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

лтурно нас

но наследс

атериали з
на територ

урно насле

имото насл
т - на сели
живот на н
а една от 
ни условия

дане на М
овековни о
ал.1 от ЗНК
„националн
ледство на
обекта, ед

НКН 
иали за об
да обобщи

които 53 са
ект е III гр
крито в О
бекти: 
редновеков
она на с.То
а крепост –в
а крепост –
ъсноантичн
крополи –
един в с.Ля

ипи – 32 о
чево, Гусл
дковец, Тод
огили – 4
дор Иконом
и и ранно

ЕН ПЛАН  Н
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следство 

ство 

а културно
рията на Об

едство 

ледство са с
щната сред
населениет
основнит

я за това е 

МС №1711
отбранител
КМ /отм./ и
но значение
а Община К
ин художе

бектите на 
им, че на т
а с категори
рупа. От н
Община Ка

вни селищ
одор Иконо
в района на
– в района 
на крепост

– открити с
ятно, 3 обе

бекта, разп
ла, Дойран
дор Иконом
обекта, р

мово и Тък
осредновек

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ото наследс
бщина Као

също и важ
да, и в този
о. Опазван
е цели на
изведено с

 от 22.10
лни валове 
и съгласно 
е“. 
Каолиново 
ствен и 7 и

недвижим
територията
ия национа
направения 
аолиново, 

ща – откри
омово;  
а с.Браниче
на с.Омарч
т  в района н
са 6 обект
екта се нам

положени 
нци, Долин
мово и Тък
разположен
кач; 
ковни сели

А  КАОЛИН
О  
Т 

ство, няма д
линово. 

жен елемен
и смисъл с
нето на кул
а устройст
сред първос

0.1962г. вс
са обявени
§10, ал.1 о

се състои 
исторически

мото култу
а на общин
ално значен
анализ на
можем да 

ити са 2 

ево; 
чево; 
на с.Лиси в
та, като еди
мират в с.О

в района н
на, Загори
ач; 
ни в район

ища – рег

НОВО- 

данни за д

нт на матер
са сред фак
лтурните ц
твената по
степенните

сички сели
и за паметн
от ЗКН при

от 84 обек
и. 

урно насле
ната са отк
ние, 22 от 
а информац
 системати

обекта, ко

връх; 
иния се на
Омарчево и

на гр.Каоли
иче, Лятно

на на сели

гистрирани

 

 

вижими 

риалната 
кторите, 
енности 
олитика. 
е задачи 

ищни и 
ници на 
тежават 

кта, като 

едство в 
крити 76 
тях са с 
цията за 
изираме 

оито се 

амира в 
и един в 

иново и 
, Наум, 

ищата – 

и са 17 



 


Х

обект: 

 


О

има 7 о
войните

 

4
В

на недв
използв

С
списъци
местопо
материа
на обек
обектит
землищ

Т
раздел 

обек
Ико

 Стар
 Тра

села
 Сел
 Сре
 Сре
 Ант

 

 Художе
Художеств

 Цър

 Историч
От предост
обекта - въ
е от 1885г.
 Пам
 Пам
 Пам
 Пам
 Пам
 Пам

Ико
 Пло

4. Проучва
В настоящ
вижимите 
вана и в гра
След анали
ите на Н
оложениет
ал, като  за
ктите, е опр
те на база 
ще. 
Топографс
„Приложен

 ОБЩ УС

кта в район
ономово и  
ро селище 
кийско сел
ата – Долин
лищна моги
едновековен
едновековен
тичен касте

ствено НК
веното култ

рква „Св.Ди

ческо НКН
тавения спи
ъзпоменате
, 1912-1913
метна плоча
метна плоча
метна плоча
метна плоча
метна плоча
метна плоч
ономово; 
оча-паметни

ане на кул
ата разрабо
културни 
афичната ч
изиране на 
НИНКН и
то, физичес
а всеки обе
ределена с
актуални к

ки описан
ния“ към О

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

на на гр.Ка
с.Тъкач; 
– в района
лище – рег
на, Лиси вр
ила – 1 обек
н манастир
н некропол
ел – в район

КН 
турно насл

имитър“ – в

Н 
исък на РИ
елни знаци
3г., 1915-19
а с барелеф
а на Добри
а на Иван К
а на нелега
а на Тодор 
ча посветен

ик посвете

лтурното н
отка на ОУ
ценности 
част. 
наличната

и РИМ-Ш
ското състо
кт е направ
собственост
карти на въ

ия изготве
ОУПО Каол

ЕН ПЛАН  Н
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аолиново и

а на с.Сини
гистрирани
ръх, Лятно 
кта, намира
р – в район
л – в район
на на с.Бра

ледство в О

в района н

ИМ-Шумен
, издигнати
918г., 1944
ф на Никол
и Добрев – с
Костадинов
ални дейци
Икономов
на на Септ

ена на загин

наследство
УПО Каоли
е дадена 

а информац
Шумен е 
ояние, лока
вено топогр
тта и начин
ъзстановен

ени на баз
линово-Кул

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

селата Дой

и вир; 
и 7 обекта 
и с.Омарч
аща се в ра
а на с.Сини
а на с.Сини
аничево 

Община К

а с.Сини ви

, на терито
и по повод

4-1945г. 
ла Новков –
с.Дойранци
в – с.Дойра
 – с.Дойран
в – с.Тодор 
темврийско

налите през

о в община
иново, обек
единна но

ция за обек
направено 
ализиране (
рафско опи
на на трайн
ната собств

а полски п
лтурно насл

А  КАОЛИН
О  
Т 

йранци, с.О

в района н
ево; 
айона на с.С
и вир; 
и вир; 

аолиново с

ир. 

орията на О
д участието

– с.Браниче
и; 
анци; 
нци; 
Икономов
ото въстани

з войните –

а Каолинов
ктите от ра
мерация. Т

ктите вклю
проучван

(чрез коорд
исание. Сле
но ползван
веност (КВС

проучвания
ледство. 

НОВО- 

Омарчево, 

на гр.Каоли

Сини вир; 

се състои 

Община Као
о на Бълга

ево; 

во; 
ие-1923г. –

– с.Тъкач 

во 
азличните с
Тази номер

ючени в зав
не на ме
динати) и с
ед локализ
не на терен
С) на съот

я са прило

 

 

с.Тодор 

иново и 

от един 

олиново 
ария във 

– Тодор 

списъци 
рация е 

верените 
есто за 
снимков 
ирането 
на около 
тветното 

ожени в 



 

 

О
И

Чешмеб
м. По п
Върху т
фрагме
Селищн

Т
намира
на въз
м.“Алан

Д
източни
близост

Ф
диаметъ
зид. Мо
следи о

О
земедел

О
Г

B

 

С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Арх

Обект НКЦ
История н
баши. С ви
периферият
терена изо
енти от раз
ната могил
Теренно пр
а източно, н
зстановенат
нкайряк“, к
Достъп до
ия край на
т до могила
Физическо 
ър около 1
огилата е з
от разкопки
Описание 
лски земи -
Обекта е ло
Географски

B=43° 40' 1

Снимки на 

 ОБЩ УС

хеологичес

Ц от списък
на проучва
исочина око
та минава 
билстват к
злични по 
ла е от каме
роучване 2
на около 2к
та собств
категория 3
 обекта: Д
а селото, п
ата.. 
състояни

00м и висо
затревена, в
и. 
на терена

- мери паси
окализиран
и координа

10.9"   L=27

обекта: 

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ско култур

ка, предост
ането: На
оло 15 м с 
солиден зи
културни ос
вид и техн
енно-медна
2015г. (То
км от село 
веност/, Н
3, общинск
Достъпа до 
покрай сто

ие на обе
очина около
в близост д

а около об
ища. 
н със следн
ати WGS84

7° 08' 22.1"

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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рно наслед

тавен от РИ
амира се 
приблизит
ид, граден 
станки: оръ
ника съдов
ата епоха , 
опографско
Браничево

НТП /начи
ка публичн
могилата с
опанския д

екта: Обе
о 15м. В пе
до нея има 

бекта: Тер

ните коорди
4:  

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

дство 

ИМ-Шумен
на 1 км 
телни диам
от ломен 
ъдия на тру
е от глина
а крепостт
о описание
о. Попада в 
ин на тра
а собствен
се осъщест
двор и пре

кта предс
ериферията
изградена 

риторията 

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
 източно 
етри: горен
камък, спо
уда от камъ
а, мазилка 
а от III-V в
е №1): Мо
ПИ №0002
айно полз
ост. 
твява по че
еминаващ 

тавлява ог
а на могила
чешма. Въ

около мог

доставени о

НОВО- 

от селот
н 55 м и до
оен с бял х
мък, кремък
от землянк
век. 
огилния н
263 по КВС
зване/ - 

ерен път тр
в непосре

громна мо
ата има ост
ърху могил

гилата е з

от РИМ-Шу

 

 

о, в м. 
олен 100 
хоросан. 
к и кост, 
ки и др. 

асип се 
С /карта 
пасище, 

ъгващ в 
едствена 

огила с 
танки от 
лата има 

заета от 

умен: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
И

Томашм
заровен
за врен

С
Каолин

 

О
Т

намира
№00500
трайно 

Д
на село

Ф
забеляз

О
земи- н

О

Обект НКЦ
История 
махле. По
ни в ями. П
ета и др.  Д
След напр
ново, обект

Обект НКЦ
Теренно пр
а северозап
02 по КВС 
ползване/-
Достъп до
ото. 
Физическо 
зва на терен
Описание н
ниви 
Обекта е ло

 ОБЩ УС

Ц от списък
на проучв
гребваният
Погребален
Датировка: 
равено тер
а не е откр

Ц от списък
роучване 2
падно, на 
 /карта на в
- нива, м.“П
 обекта: Д

състояни
на. В непос
на терена 

окализиран

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
ването: Н
та извърше
н инвентар 

IV-V век.
ренно проу
рит. 

ка, предост
2015 г. (Т
около 500
възстанове
Параджък“
До обекта с

ие на обект
средствена 
около обек

н със следн

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от НИ
Намира се 
ени чрез 
от домашн

учване, съ

тавен от РИ
Топографск
0м. от  сел
ената собст
, категория
се достига п

та: Могил
близост до
кта: Терит

ните коорди

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИНКН и РИ
на 1 км
изгаряне. 
ни съдове, 

ъвместно с

ИМ-Шумен
ко описани
ло Бранич
твеност/ на 
я 3 частна с
по черен пъ

лата е раз
о обекта им
торията око

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

ИМ-Шумен
западно 

Костите п
железни н

със служи

н. 
ие №2) Мо
ево. Обект
с.Браничев
собственос
ът тръгващ

орана напъ
ма изграден
оло кладен

доставени о

НОВО- 

н.  
от селото

поставени 
ножчета, пр

ители на О

огилния н
та попада 
во, НТП /н
ст. 
щ от западн

ълно и тру
н стар клад
неца са зем

от РИМ-Шу

 

 

о, в м. 
в урни, 
решлени 

Община 

асип се 
в имот 

начин на 

ния край 

удно се 
денец.  
меделски 

умен: 



 

Г
B
 

С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
Т

намира
последн
собстве
частна 

Д
Ф

на ВиК
О

земи- н
О
Г
B
 

С
 
 
 
 

Географски
B=43° 41' 2

Снимки на 

Обект НКЦ
Теренно пр
а в северо
ните къщи
еност/  на 
собственос
Достъп до
Физическо 
К. Водоема 
Описание н
ниви. 
Обекта е ло
Географски
B= 43° 41' 

Снимки на 

 ОБЩ УС

и координа
25.9"   L=27

обекта: 

Ц от списък
роучване 2
озападния 
и. Попада
с.Браниче

ст. Върху м
 обекта: М
състояние
е ограден. 
на терена 

окализиран
и координа
10.1"     L=

обекта: 

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ати WGS84
7° 04' 22.6"

ка, предост
2015 г. (То
край на с
а в ПИ №
ево, НТП /
могилата е 
Могилата е 
е на обекта
 
около обе

н със следн
ати WGS84
= 27° 04' 26.

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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4:  
" 

тавен от РИ
опографско
село Брани
№ 000259 
/начин на 
изграден в
в непосред
а: Върху м

екта: Тери

ните коорди
4:  
.9"   

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
о описание
ичево  в 
по КВС
трайно по

водоем. 
дствена  бл
могилата е и

иторията ок

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
е №3)  Мо
непосредст

/карта н
олзване/ -в

лизост до се
изграден во

коло водое

доставени о

НОВО- 

огилния н
твена бли
на възстан
водоем, об

елото. 
одоем собс

ема са зем

от РИМ-Шу

 

 

насип се 
зост до 
новената 
бщинска 

ственост 

меделски 

умен: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
 

намира
КВС /к
ползван
собстве

Д
от глав
селскос

Ф
диаметъ
дървета

О
земедел

О
Г
B
 

С

 
 

 

Обект НКЦ
Теренно п
а югоизточн
карта на в
не/ -друг в
еност. Нами
Достъп до
вен път Б
стопанско л
Физическо 
ър около 3
а. Върху мо
Описание 
лски земи-н
Обекта е ло
Географски
B=43° 39' 4

Снимки на 

 ОБЩ УС

Ц от списък
проучване 
но на окол
ъзстановен
вид поземл
ира се на о
о обекта: Д
Браничево-
летище. 
състояни

30-40м и в
огилата им
на терена
ниви. Тере
окализиран
и координа
48.0"     L= 

обекта: 

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
2015 г. (Т
ло 2,52 км 
ната собств
лен имот б
около 300м
Достъпа до
-Изгрев, н

ие на обе
височина о
ма следи от 
а около об
на е равнин
н със следн
ати WGS84
27° 06' 35.9

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
Топографск
от село Бр
веност/ на
без стопан
. източно о
о могилата 
на около 

екта: Обе
около 4-5м
разкопки.
бекта: Тер
нен. 
ните коорди
4:  
9"   

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
ко описани
раничево. П
а с.Браниче
ско предна
от селскост
се осъщес

1,2км от 

кта предс
м . Могила

риторията 

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
ие №4) Мо
Попада в П
ево, НТП 
азначение, 
опанско ле
ствява по ч
дясно на 

тавлява ог
ата е затре

около мог

доставени о

НОВО- 

огилния н
ПИ № 000
/начин на 
общинска

етище.  
черен път т
пътя по 

громна мо
евена и об

гилата е з

от РИМ-Шу

 

 

асип се 
6000 по 
трайно 

а частна 

тръгващ 
посока 

огила с 
брасла с 

заета от  

умен: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
С

Каолин
 

О
Т

намира
на възс
няма да

Д
около 2

Ф
питейн

О
земедел

О
Г
B

 
С
 
 
 

Обект НКЦ
След напр
ново, обект

Обект НКЦ
Теренно пр
а североизт
становената
анни за вид
Достъп до
250м източн
Физическо 
а вода. Вод
Описание 
лски земи-н
Обекта е ло
Географски
B=43° 40' 0

Снимки на 

 ОБЩ УС

Ц от списък
равено тер
а не е откр

Ц от списък
роучване 2
точно на ок
а собствен
д собствено
 обекта: Д
но от пътя.
състояние
доема е огр
на терена
ниви. 
окализиран
и координа
06.9"    L=2

обекта: 

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
ренно проу
рит. 

ка, предост
2015 г. (Т
коло 600м 
ност/ на с.Г
ост. 
До обекта с
. 
е на обект
раден.  
а около об

н със следн
ати WGS84
27° 04'  00.6

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от НИ
учване, съ

тавен от РИ
Топографск
от селото, 
Гусла, НТП

се достига п

та: Върху м

бекта: Те

ните коорди
4:  
6" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИНКН. 
ъвместно с

ИМ-Шумен
ко описани
попада в П
П /начин н

по път Гусл

могилата е 

ериторията 

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

със служи

н.  
ие №5) Мо
ПИ № 0130
а трайно п

ла-Браниче

изграден н

около во

доставени о

НОВО- 

ители на О

огилния н
024 по КВС
ползване/ -

ево. Могил

напорен во

одоема е з

от РИМ-Шу

 

 

Община 

асип се 
С /карта 
-водоем, 

лата е на 

одоем за 

заета от 

умен: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
И

Саръгьо
късове 

С
Каолин

 

О
И

Амзадж
пр. на п

С
Каолин

 

О
П
Г
B
С

описан 
 

 

Обект НКЦ
История н
ол по пътя
от мазилка
След напр
ново, обект

Обект НКЦ
История н
жик. Преди
площ около
След напр
ново, обект

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 39' 4
След напр
в Топограф

 ОБЩ УС

Ц от списък
на проучван
я за кв. Кус
а на колиби
равено тер
а не е откр

Ц от списък
на проучван
и години от
о 60 дка. Да
равено тер
а не е откр

Ц от списък
телни коорд
и координа
47.60"    L=
равено про
фско описа

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
нето: Нам
с. Върху те
и, части от 
ренно проу
рит. 

ка, предост
нето: Нами
ткрити осно
атировка: V
ренно проу
рит. 

ка, предост
динати на м
ати WGS84
=27° 06'  35.
оучване, об
ание №4. 

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от НИ
ира се на о
ерена пръс
съдове и д
учване, съ

тавен от РИ
ира се на о
ови, землян
VIII-X век
учване, съ

тавен от РИ
могилния н
4:  
.2" 
бекта попа

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИНКН и РИ
около 2 км
снати камъ
др. Датиров
ъвместно с

ИМ-Шумен
коло 2 км с
нки, пещи, 

ъвместно с

ИМ-Шумен
насип пред

ада в земл

А  КАОЛИН
О  
Т 

ИМ-Шумен
м югозапад
ни от разру
вка: VIII-X 
със служи

н. 
североизто
стрели, до

със служи

н.  
оставен от 

лището на 

НОВО- 

н. 
дно от село
рушени пос
век 
ители на О

очно от сел
омашна кер

ители на О

РИМ-Шум

а с.Браниче

 

 

ото, в м. 
стройки, 

Община 

лото в м. 
рамика и 

Община 

мен 

ево и е 



 

О
Т

западна
по КВС
ползван

Д
открита

Ф
200-30м
открита
която е

О
произво

О
Г

B

 

С

 
 
 

Обект НКЦ
Теренно пр
ата част не
С /карта на
не/ -нива, м
Достъп до
а кариера з
Физическо 
м и височи
а кариера 
е получена 
Описание 
одство на к
Обекта е ло
Географски

B= 43° 36' 

Снимки на 

 ОБЩ УС

Ц от списък
роучване 20
епосредстве
а възстанов
м.“Ашлама
о обекта: 
за каолин. М
състояние
ина около 
за каолин
от натрупв
на терен

каолин-отк
окализиран
и координа

31.5"    L=2

обекта: 

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
015 г. (Топ
ено до пос
вената соб
лък“, катег
Достъпа д
Могилата г
е на обект

3-4м. Око
. В непоср
ване на ине
на около 
рит рудник
н със следн
ати WGS84

27° 10' 32.2

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от НИ
пографско 
ледните къ
ственост/ н
гория 3, об
до могилит
граничи с р
та: Обекта 
оло могил
редствена 
ертни матер
обекта:

к. 
ните коорди
4:  

2" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИНКН и РИ
описание №
ъщи на сел
на с.Дойра
щинска час
те се осъщ
регулацията
представля
лата се изв
близост до
риали. 
Територия

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

ИМ-Шумен
№6) Могил
лото. Попад
анци, НТП 
стна собств
ществява п
а на селото
ява могила
вършват из
о нея има 

ята около

доставени о

НОВО- 

н. 
лите се на
да в ПИ №

/начин на
веност. 
по път обс
о. 
а с диаметъ
зкопни раб
още една 

о могилат

от РИМ-Шу

 

 

мират в 
№ 043004 
а трайно 

лужващ 

ър около 
боти на 
могила 

а е за 

умен: 



 

О
Т

намира
/карта н
- нива, 

Д
южния 

Ф
трудно 
които с

О
терена 

О
Г
B
 

С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
П
Г
B
С

Каолин

Обект НКЦ
Теренно пр
а южно на о
на възстано
м.“Амзадж
Достъп до
край на се
Физическо 
се забеляз

са напълно 
Описание н
е равнинен
Обекта е ло
Географски
B=43° 36' 0

Снимки на 

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 36' 0
След напр
ново се уста

 ОБЩ УС

Ц от списък
роучване 2
около 200м
овената соб
жък кула“, к
о обекта: 
елото. 
състояние
зва на тере
унищожен
на терена 
н. 
окализиран
и координа
04.5"   L=27

обекта: 

Ц от списък
телни коорд
и координа
01.9"    L=2
равено тер
анови че об

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
2015 г. (Т
м. от регул
бственост/ 
категория 3
Достъпа д

е на обект
ена. В бли
ни. 
около обек

н със следн
ати WGS84
7° 10' 24.1"

ка, предост
динати на м
ати WGS84
27° 10'  22.3
ренно проу
бекта е уни

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
Топографск
ацията на с
 на с.Дойр

3, частна со
до могила

та: Могила
изост до не

кта: Терит

ните коорди
4:  
" 

тавен от РИ
могилния н
4:  
3" 
учване, съ
ищожен. 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
ко описани
селото. По
ранци, НТП
обственост
ата се осъщ

ата се обра
ея са даден

торията око

инати пред

ИМ-Шумен
насип пред

ъвместно с

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
ие №7) Мо
пада в ПИ 
П /начин на
т. 
ществява п

аботва, нап
ни още три

оло могилат

доставени о

н. 
оставени о

със служи

НОВО- 

огилния н
 №034010 
а трайно по

по полски 

пълно залич
и могилни

ата е заета о

от РИМ-Шу

от РИМ-Шу

ители на О

 

 

асип се 
по КВС 
олзване/ 

път от 

чена е и 
и насипа 

от ниви, 

умен: 

умен 

Община 



 

О
П
Г
B
С

Каолин
 

О
П
Г
B
С

Каолин
 

О
С

Каолин
 

О
С

Каолин
 

О
И

Кавакбу
типа „с

С
Каолин

 

О
П
Г
B
 

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 36' 0
След напр
ново се уста

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 35' 5
След напр
ново се уста

Обект НКЦ
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
унар. По т
сива керами
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 31' 4

 ОБЩ УС

Ц от списък
телни коорд
и координа
00.3"    L=2
равено тер
анови че об

Ц от списък
телни коорд
и координа
54.9"    L=2
равено тер
анови че об

Ц от списък
равено тер
а не е откри

Ц от списък
равено тер
а не е откри

Ц от списък
на проучва
терена фраг
ика“ . Срещ
равено тер
а не е откри

Ц от списък
телни коорд
и координа
47.5"    L=2

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
динати на м
ати WGS84
27° 10'  21.6
ренно проу
бекта е уни

ка, предост
динати на м
ати WGS84
27° 08'  55.9
ренно проу
бекта е уни

ка, предост
ренно проу
ит. 

ка, предост
ренно проу
ит. 

ка, предост
ането: Нам
гменти от с
щат се и къс
ренно проу
ит. 

ка, предост
динати на м
ати WGS84
27° 09'  24.5

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
могилния н
4:  
6" 
учване, съ
ищожен. 

тавен от РИ
могилния н
4:  
9" 
учване, съ
ищожен. 

тавен от НИ
учване, съ

тавен от НИ
учване, съ

тавен от НИ
мира се на
съдове: едн
сове от амф
учване, съ

тавен от РИ
могилния н
4:  
5" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
насип пред

ъвместно с

ИМ-Шумен
насип пред

ъвместно с

ИНКН. 
ъвместно с

ИНКН. 
ъвместно с

ИНКН и РИ
а около 1 
ни  груби р
фори. Дати
ъвместно с

ИМ-Шумен
насип пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
оставени о

със служи

н. 
оставени о

със служи

със служи

със служи

ИМ-Шумен
км западн
работени н
ировка: V- I
със служи

н. 
оставени о

НОВО- 

от РИМ-Шу

ители на О

от РИМ-Шу

ители на О

ители на О

ители на О

н. 
но от селот
на ръка, а д
III в. пр. н. 
ители на О

от РИМ-Шу

 

 

умен 

Община 

умен 

Община 

Община 

Община 

то, в м. 
други от 
е. 
Община 

умен 



 

С
Каолин

 

О
П
Г
B
С

Каолин
 

О
П
Г
B
С

Каолин
 

О
С

Каолин
 

О
пререги

С
статут н

Т
намира
на възс
изостав

Д
І-7 на о

Ф
25м и в
има сле

О
земедел

О

След напр
ново обекта

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 32' 2
След напр
ново обекта

 

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 31' 4
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
След напр
ново обекта

Обект НК
истрация п
Съгласно ч
на НКЦ с к
Теренно пр
а северно  н
становенат
вено трайно
Достъп до
около 2,5 км
Физическо 
височина о
еди от разк
Описание 
лски земи-н
Обекта е ло

 ОБЩ УС

равено тер
а не е откри

Ц от списък
телни коорд
и координа
27.80"    L=
равено тер
а не е откри

Ц от списък
телни коорд
и координа
49.0"    L=2
равено тер
а не е откри

Ц от списък
равено тер
а не е откри

КЦ от сп
о Археолог
чл.146, ал.3
категория „
роучване 2
на около 2к
та собствен
о насажден
о обекта: М
м след село
състояни
коло 2-3м. 
копки. 
на терена
ниви. Тере
окализиран

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ренно проу
ит. 

ка, предост
динати на м
ати WGS84
=27° 08'  20.
ренно проу
ит. 

ка, предост
динати на м
ати WGS84
27° 09'  23.1
ренно проу
ит. 

ка, предост
ренно проу
ит. 

писъка, пр
гическата к
3 от ЗКН н
„националн
2015 г.(Топ
км от село
ност/ на с
ние, стопан
Могилата с
ото. 
е на обект
Могилата 

а около об
на е равнин
н със следн

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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учване, съ

тавен от РИ
могилния н
4:  
.6" 
учване, съ

тавен от РИ
могилния н
4:  
10" 
учване, съ

тавен от НИ
учване, съ

редоставен
карта на Бъ
недвижими
но значение
пографско 
о Загориче. 
с.Загориче,
нисвано от 
се намира н

та: Обекта
е затревен

бекта: Тер
нен. 
ните коорди

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ъвместно с

ИМ-Шумен
насип пред

ъвместно с

ИМ-Шумен
насип пред

ъвместно с

ИНКН. 
ъвместно с

н от РИМ
ългария /АК
ите археоло
е“. 
описание 
Попада в 

, НТП /на
общината. 
на около 15

а представл
на и обрасл

риторията 

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

със служи

н. 
оставени о

със служи

н. 
оставени о

със служи

със служи

М-Шумен, 
КБ/. 
огически об

№8):  Мо
ПИ №0030
ачин на тр

  
50м. западн

лява могил
ла с дървет

около мог

доставени о

НОВО- 

ители на О

от РИМ-Шу

ители на О

от РИМ-Шу

ители на О

ители на О

не е пр

бекти, при

огилния н
022 по КВС
райно полз

но от Глав

ла с диаме
та. Върху м

гилата е з

от РИМ-Шу

 

 

Община 

умен 

Община 

умен 

Община 

Община 

реминал 

тежават 

асип се 
С /карта 
зване/ - 

вния път 

етър 20-
могилата 

заета от 

умен: 



 

Г

B

 

С
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
П
Г
B
С

Каолин
 

О
П
Г
B
С

Каолин
 

О

Географски

B= 43° 42' 5

Снимки на 

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 42' 3
След напр
ново се уста

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 42' 5
След напр
ново обекта

Обект НКЦ

 ОБЩ УС

и координа

59.4"   L= 2

обекта: 

Ц от списък
телни коорд
и координа
33.0"    L=2
равено тер
анови че об

Ц от списък
телни коорд
и координа
57.7"    L=2
равено тер
а не е откри

Ц от списък

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ати WGS84

27° 04' 48.5"

ка, предост
динати на м
ати WGS84
27° 04'  47.7
ренно проу
бекта е уни

ка, предост
динати на м
ати WGS84
27° 07'  13.0
ренно проу
ит. 

ка, предост

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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4: 

" 

тавен от РИ
могилния н
4:  
7" 
учване, съ
ищожен. 

тавен от РИ
могилния н
4:  
0" 
учване, съ

тавен от НИ

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
насип пред

ъвместно с

ИМ-Шумен
насип пред

ъвместно с

ИНКН и РИ

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
оставени о

със служи

н. 
оставени о

със служи

ИМ-Шумен

НОВО- 

от РИМ-Шу

ители на О

от РИМ-Шу

ители на О

н. 

 

 

умен 

Община 

умен 

Община 



 

И
Очерта
фрагме

С
Каолин

 

О
С

статут н
И

на десн
камък и
VIII-Х в

С
Каолин

 

О
И

лявата 
мазилка
дка. Да

С
Каолин

 

О
И

Кауклъ
землянк

С
Каолин

 

О
И

Саксон
линейн

С
Каолин

История н
ават се осно
енти от мес
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
Съгласно ч
на НКЦ с к
История н
ния бряг н
и кал, след
век. 
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
страна на
а на колиб
атировка: V
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
ъдермен. Ра
ки, фрагме
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
нкулая. Отд
на украса. Д
След напр
ново обекта

 ОБЩ УС

на проучван
ови, силно
тни и внос
равено тер
а не е откри

Ц от списък
чл.50, ал.3 
категория „
на проучван
на Канагьо
ди от разру

равено тер
а не е откри

Ц от списък
а проучван
а Канагьол
би, фрагмен
VIII-Х век. 
равено тер
а не е откри

Ц от списък
на проучва
азхвърляни
енти от дом
равено тер
а не е откри

Ц от списък
на проучва
делните кам
Датировка: 
равено тер
а не е откри

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

нето: Нам
о разрушен
ки съдове (
ренно проу
ит. 

ка, предост
от ЗКН н

„местно зна
нето: Нами
л, в съсед
ушени зем

ренно проу
ит. 

ка, предост
нето: Нами
л. Пръснат
нти от гърн

ренно проу
ит. 

ка, предост
нето: Обе
и камъни о
машна керам
ренно проу
ит. 

ка, предост
ането: На
мъни от гр
VIII-Х век
ренно проу
ит. 

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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мира се на 
ни. По тере
(амфори). Д
учване, съ

тавен от НИ
недвижимит
ачение“. 
ира се на 1
ство в язо

млянки, къс

учване, съ

тавен от НИ
ира се на 3 
ти камъни 
нета и друг

учване, съ

тавен от НИ
екта се нам
от разруш
мика. Дати
учване, съ

тавен от НИ
амира се н
радежи, изо
к. 
учване, съ

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

2,5 м запа
ена – късов
Датировка
ъвместно с

ИНКН и РИ
те археоло

1,5 км южн
овир. Личат
сове от дом

ъвместно с

ИНКН и РИ
км южно о
от разруш

ги културн

ъвместно с

ИНКН и РИ
мира на 3,
ени постро
ировка: VII
ъвместно с

ИНКН и РИ
на 3 км ю
обилни фра

ъвместно с

А  КАОЛИН
О  
Т 

адно от сел
ве от мазил
: IV- III в. п
със служи

ИМ-Шумен
огически об

но от селот
т основи, 
машна кера

със служи

ИМ-Шумен
от селото, в
шени пост
ни останки 

със служи

ИМ-Шумен
5 км южно
ойки, късо
I-Х век. 
със служи

ИМ-Шумен
югоизточно
агменти от 

със служи

НОВО- 

лото, в м. 
лка на зем
пр. н. е. 
ители на О

н. 
бекти, при

то, в м. Ик
градени от
амика. Дат

ители на О

н. 
в м. Коджа
тройки, къ
на площ о

ители на О

н. 
о от селот
ове от маз

ители на О

н. 
о от селот
гърнета с 

ители на О

 

 

Аркъса. 
лянки и 

Община 

итежават 

китарлъ, 
т ломен 
тировка: 

Община 

бент, на 
сове от 
около 25 

Община 

то, в. м. 
илка на 

Община 

то, в м. 
врязана 

Община 



 

 

О
П
Г
B
С

Каолин
 

О
С

Каолин
 

О
С

Каолин
 

О
С

Каолин
 

О
И

височин
10 дка.
страна 
мазилка
долиум

С
Каолин

 

О
С

Каолин
 

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 27' 2
След напр
ново се уста

Обект НКЦ
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
ната Сакар
. Крепосте
има двойн
а на колиб
мите и амфо
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
След напр
ново обекта

 ОБЩ УС

Ц от списък
телни коорд
и координа
21.6"    L=2
равено тер
анови че об

Ц от списък
равено тер
а не е откри

Ц от списък
равено тер
а не е откри

Ц от списък
равено тер
а не е откри

Ц от списък
на проучва
ртепе. Изве
ен зид от л
на стена. В
би, домаш
орите. В по
равено тер
а не е откри

Ц от списък
равено тер
а не е откри

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
динати на м
ати WGS84
27° 07'  05.0
ренно проу
бекта е уни

ка, предост
ренно проу
ит. 

ка, предост
ренно проу
ит. 

ка, предост
ренно проу
ит. 

ка, предост
нето: Нам
естна по им
ломен камъ
Във вътреш
шни съдове
одножието 
ренно проу
ит. 

ка, предост
ренно проу
ит. 

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
могилния н
4:  
00" 
учване, съ
ищожен. 

тавен от НИ
учване, съ

тавен от НИ
учване, съ

тавен от НИ
учване, съ

тавен от РИ
мира се на 
мето Каледю
ък и кал в
шността ост
е, различни
– извор. Д
учване, съ

тавен от НИ
учване, съ

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
насип пред

ъвместно с

ИНКН. 
ъвместно с

ИНКН. 
ъвместно с

ИНКН. 
ъвместно с

ИМ-Шумен
1 км севе
юзю. Непр
върви по п
танки от г
и по техни
атировка: I
ъвместно с

ИНКН. 
ъвместно с

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
оставени о

със служи

със служи

със служи

със служи

н. 
ероизточно
равилна фор
периферият
градежи от
ика и фор
IV- III в. пр
със служи

със служи

НОВО- 

от РИМ-Шу

ители на О

ители на О

ители на О

ители на О

о от селото
рма  с площ
та. От дос
т камък, къ
рма. Преоб
р. н. е. и IV
ители на О

ители на О

 

 

умен 

Община 

Община 

Община 

Община 

о, върху 
щ около 
стъпната 
ъсове от 
бладават 

V- IV в. 
Община 

Община 



 

О
И

Узинбо
пластов

С
Каолин

 

О
И

Кус, в м
и на гръ
Датиро

С
Каолин

 

О
И

Извърш
Открит
няколко

С
Каолин

 

О
П
Г
B
С

Каолин
 

О
П
Г
B

Обект НКЦ
История н
ойлю. Виж
ве, разруше
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
м. Куза. Ку
ънчарско к
овка: IV- II 
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
швани са п
ти са инвен
о могили. Д
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 33' 3
След напр
ново се уста

Обект НКЦ
Приблизит
Географски
B=43° 35' 5

 ОБЩ УС

Ц от списък
на проучва
ждат се ра
ени пещи, б
равено тер
а не е откри

Ц от списък
на проучван
ултурни ост
колело, кос
в. пр. н. е. 
равено тер
а не е откри

Ц от списък
на проучван
погребения 
нтар от глин
Датировка:
равено тер
а не е откри

Ц от списък
телни коорд
и координа
38.3"    L=2
равено тер
анови че об

Ц от списък
телни коорд
и координа
52.30"    L=

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
нето: Нам
азхвърляни
битова кер
ренно проу
ит. 

ка, предост
нето: Нами
танки: мази
сти от живо

ренно проу
ит. 

ка, предост
нето: Нами
чрез изгар
нени съдов
 IV- III в. п
ренно проу
ит. 

ка, предост
динати на м
ати WGS84
27° 06'  47.5
ренно проу
бекта е уни

ка, предост
динати на м
ати WGS84
=27° 00'  45.

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
мира се на
и късове 
рамика и пр
учване, съ

тавен от НИ
ира се на 3 
илка от кол
отни. В бли

учване, съ

тавен от НИ
ира се на 2
ряне. Кост
ве, оръжия,
пр. н. е. 
учване, съ

тавен от РИ
могилния н
4:  
50" 
учване, съ
ищожен. 

тавен от РИ
могилния н
4:  
.70" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
а 2 км севе
от мазилк
р. Датировк
ъвместно с

ИНКН и РИ
км източн
либи, части
изост се на

ъвместно с

ИНКН и РИ
2 км северн
тите събран
, прешлени

ъвместно с

ИМ-Шумен
насип пред

ъвместно с

ИМ-Шумен
насип пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
ероизточно
ки  на ко
ка: V- III в. 
със служи

ИМ-Шумен
но то селото
и от съдове
амира некр

със служи

ИМ-Шумен
но от селот
ни  в урни
и за вретена

със служи

н. 
оставени о

със служи

н. 
оставени о

НОВО- 

о от селот
олиби, опо
 пр. н. е. 
ители на О

н. 
о, по посок
е, работени 
ропол от 4 

ители на О

н. 
то, в м. Дж
и, заровени
а. Тук се из

ители на О

от РИМ-Шу

ители на О

от РИМ-Шу

 

 

о , в м. 
ожарени 

Община 

ка на кв. 
на ръка 
могили. 

Община 

женевис. 
и в ями. 
здигат и 

Община 

умен 

Община 

умен 



 

С
Каолин

 

О
И

терена 
керами

С
Каолин

 

О
И

близост
изгарян

С
Каолин

 

О
И

за с. Тъ
глинени

С
Каолин

 

О
И

Карабаш
гърнета

С
Каолин

О
И

от село
около 2

След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
са намерен
ка, кости о
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
т е открит 
не. Инвента
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
ъкач. Извъ
и съдове. Д
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История 
шмахле. Л
а и кости от
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
ото, върху 
20 дка. К. Ш

 ОБЩ УС

равено тер
а не е намер

Ц от списък
на проучва
ни късове о
от животни
равено тер
а не е намер

Ц от списък
на проучван
гроб, изгр
ар от глине
равено тер
а не е намер

Ц от списък
на проучван
ършени са 
Датировка: 
равено тер
а не е намер

Ц от списък
на проучв

Личат основ
т животни.
равено тер
а не е намер

Ц от списък
на проучван
възвишени
Шкорпил о

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ренно проу
рен. 

ка, предост
ането: Обе
от мазилка 
. Датировк
ренно проу
рен. 

ка, предост
нето: На 3
аден от кам
ени съдове.
ренно проу
рен. 

ка, предост
нето: Нами
погребени
IV- III в. п
ренно проу
рен. 

ка, предост
ването: О
ви, градени
. Датировка
ренно проу
рен. 

ка, предост
нето: Нари
ие, на десн
отбелязва 1

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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учване, съ

тавен от НИ
ектът се на
на колиби,
ка: V- III в. 
учване, съ

тавен от РИ
300 м север
менни пло
. Датировк
учване, съ

тавен от НИ
ира се на 3
ия чрез изг
пр. н. е. 
учване, съ

тавен от НИ
Обектът с
и от ломен
а: VIII-Х в
учване, съ

тавен от НИ
ича се Хис
ния бряг н
4 кули, сег

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ъвместно с

ИНКН и РИ
амира на 2
, фрагменти
пр. н. е. 
ъвместно с

ИМ-Шумен
рно от село
чи. Погреб
а: IV в. пр.
ъвместно с

ИНКН и РИ
км северн

гаряне, пос

ъвместно с

ИНКН и РИ
е намира 
н камък и к
. 
ъвместно с

ИНКН и РИ
аркале. На
на Канагьо
га затрупан

А  КАОЛИН
О  
Т 

със служи

ИМ-Шумен
2 км запад
и от домаш

със служи

н. 
ото се изди
бението се 
н. е. 
със служи

ИМ-Шумен
о от селото
тавяни в у

със служи

ИМ-Шумен
на 3 км

кал. Пръсн

със служи

ИМ-Шумен
амира се на
л. Форма н
ни и покрит

НОВО- 

ители на О

н. 
дно от сел
шна и импо

ители на О

игат две мо
е извърши

ители на О

н. 
о, вляво от
урни. Инве

ители на О

н. 
м източно
нати фрагм

ители на О

н. 
а 2 км юго
на трапец 
ти с растит

 

 

Община 

лото. По 
ртирана 

Община 

огили. В 
ило чрез 

Община 

т шосето 
ентар от 

Община 

о, в м. 
менти от 

Община 

източно 
с площ 
телност. 



 

На мест
от разру

Т
крепост
разполо
попада 
с.Сини 
дървопр

Д
тръгващ
пътя пр
гората п

Ф
датиров
около 2
стени и
на мяст
южния 
разкопк

О
Г
B

С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

та личи кр
ушени сгра
Теренно пр
т се нами
ожена в тр
в горски ф
вир, с

роизводите
Достъп до
щ от източн
родължава 
по горския
Физическо 
вка VІІІ-Х
25-30дка. К
и останки о
то личат вх
бряг на ре
ки. 
Обекта е ло
Географски
B= 43° 34'  

Снимки на 

 ОБЩ УС

репостния з
ади, строит
проучване 
ира на о
рудно достъ
фонд в ПИ 
с.Омарчево
елна гора, д
о обекта: О
ния край н
 покрай го
я път има ок
състояни

ХІ век пред
Крепостта 
от селище. 
хода към кр
ека Канагьо

окализиран
и координа
23.8"    L=

обекта 

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

зид, граден
телна  и би
2015г. (То

около 2км
ъпна горис
№ 000141 
о, НТП 
държавна ч
Обекта е т
на селото и
ората и на
коло 1км д
ие на об
дставлява о
е разполо
Останките
репостта ка
ол /Кървава

н със следн
ати WGS84
= 27° 04'  03

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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н от ломен 
итова керам
Топографск
м североиз
ста местнос
по КВС /к
/начин 

частна собс
трудно дос
и преминав
а около 70
докато се до
бекта: Ср
останки от
ожена в гъ
е на крепос
акто и бойн
а река/. На 

ните коорди
4: 
3.7" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

камък и хо
мика. Датир
о описани
зточно от 
ст на десни
арта на въз
на трайн
ственост. 
стъпен до н
ващ покрай
00м от дяс
остигне обе
редновеков
т стара кре
ста гора, н
стните стен
ните кули. 
терена на 

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

оросан. В к
ровка: VIII-
ие № 9): 
с.Омарче

ия бряг на 
зстановенат
но ползва

него се сти
й малък фо
но тръгва 
екта.  
ната креп
епост разп
на място л
ни са с висо
Крепостта
обекта лич

доставени о

НОВО- 

крепостта 
-Х в. 
Среднове

ево. Крепо
Канагьол.

ата собствен
ане/ -дру

ига по пол
отоволтаиче
горски пъ

пост „Хис
положена н
личат креп
очина 2-3м
а е разполо
чат много с

от РИМ-Шу

 

 

останки 

ековната 
остта е 
 Обекта 
ност/ на 
уг вид 

лски път 
ен парк, 
ът. През 

саркале” 
на площ 
постните 
м м като 
жена на 
следи от 

умен: 



 

О
С

Каолин

 

О
Т

намира
открит 
възстан
широко

Д
3км от 

Ф
разкопа
до обек

О
О
Г

B

 

Обект НКЦ
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
Теренно пр
а в горски ф
рудник з

новената с
олистна гор
Достъп до
лявата стра
Физическо 
аване. Мог
кта има отк
Описание н
Обекта е ло
Географски

B=43° 38' 1

 ОБЩ УС

Ц от списък
равено тер
а не е намер

Ц от списък
роучване 2
фонд на ок
за каолин
собственос
ра, м.“Суха
о обекта: Д
ана на пътя
състояние
илата е с д
крита каоли
на терена о
окализиран
и координа

14.1"   L=27

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
ренно проу
рен. 

ка, предост
2015 г.(Топ
коло 3км.ю
. Обекта 
т/ на с.П
ата яка“, ви
До обекта с
я. До могил
е на обект
диаметър 50
инова мина
около обект
н със следн
ати WGS84

7° 05' 47.4"

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от НИ
учване, съ

тавен от РИ
пографско 
югоизточно
попада в 

Пристое, Н
ид собствен
се достига 
лата се дос
та: Могила
0-60м и вис
а.  
кта: Терена
ните коорди
4: 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИНКН. 
ъвместно с

ИМ-Шумен
описание 

 от селото
ПИ № 0

НТП /начи
ност – съсо
по пътя Пр
тига през к
ата е обрас
сочина 3-4

а около обе
инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

със служи

н. 
№10): Мо

. В близост
055003 по
ин на тра
обственост.
ристое –Ка
кариера за к
сла с дърве
м. В непос

екта е равн
доставени о

НОВО- 

ители на О

огилния н
т до могил
о КВС /ка
айно полз
. 
аолиново н
каолин.   
ета. Има с
средствена 

нинен и гор
от РИМ-Шу

 

 

Община 

асип се 
лата има 
арта на 
зване/ -

на около 

следи от 
близост 

рист. 
умен: 



 

 

С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
Т

намира
№0150
трайно 

Д
източна

Ф
разкопа

О
могилат

О
Г

B

 

С
 
 
 
 

Снимки на 

Обект НКЦ
Теренно пр
а в земедел
11 по КВС
ползване/ 
Достъп до
а посока.   
Физическо 
аване. Моги
Описание 
та са обраб
Обекта е ло
Географски

B= 43° 39' 

Снимки на 

 ОБЩ УС

обекта: 

Ц от списък
роучване 2
лски земи  
С /карта на 

-нива, м.“Д
о обекта: 

състояние
илата е с д
на терена
ботваеми зе
окализиран
и координа

10.4"   L= 2

обекта: 

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
2015 г.(Топ
на около 2
възстанове
Две могили
До обекта 

е на обект
иаметър 50
а около об
емеделски 
н със следн
ати WGS84

27° 06' 42.0

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
пографско 
2,6 км. изто
ената собст
и“, категори
 се достиг

та: Могила
0-60м и вис
бекта: Тер
земи . 
ните коорди
4: 

0" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
описание 

очно от сел
твеност/  н
ия 3, частн
га по полск

ата е обрас
сочина 3-4м
рена около

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
№11): Мо
лото. Моги
на с.Присто
и обществе
ки път тръ

сла с дърве
м.  
о обекта е 

доставени о

НОВО- 

огилния н
илата попад
ое, НТП /н
ени органи
ъгващ от с

ета. Има с

равнинен

от РИМ-Шу

 

 

асип се 
да в ПИ 
начин на 
изации. 
селото в 

следи от 

. Около 

умен: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
И

Висока
пластов
Изкопа
тежести

С
Каолин

 

О
И

са извъ
се състо

С
Каолин

 

О
И

Погреб
направо

С
Каолин

 
 
 

Обект НКЦ
История н
а около 3 м
ве, наситен
ани над 20
и, за стан и
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История н
ършени чре
ои от глине
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
История 
бенията са и
о в земята. 
След напр
ново обекта

 ОБЩ УС

Ц от списък
на проучван
м и диамет
ни с наход
 съда, бра
и др. Хроно
равено тер
а не е намер

Ц от списък
на проучван
ез изгаряне
ени съдове
равено тер
а не е намер

Ц от списък
на проучв
извършени
Инвентар 
равено тер
а не е намер

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
нето: Нам
тър в основ
дки; оръди
адви от кам
ология: Кам
ренно проу
рен. 

ка, предост
нето:  Нам
. Костите с
е, предимно
ренно проу
рен. 

ка, предост
ването: Н
и чрез изгар
от глинени
ренно проу
рен. 

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
мира се в с
вата 65-70 
ия на труд
мък, креме
менно-медн
учване, съ

тавен от НИ
мира се в се
са събрани 
о изработен
учване, съ

тавен от НИ
Намира се 
аряне. Кост
и съдове, ор
учване, съ

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
самото сел
м. В рови
а, останки
енни оръди
ната епоха.
ъвместно с

ИНКН и РИ
еверния кр
в урни, зар
ни на ръка.
ъвместно с

ИНКН и РИ
в северо

тите са пос
ръжия и др
ъвместно с

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
ло, покрай 
ините се оч
от землян

ия, прешле
. 
със служи

ИМ-Шумен
ай на селот
ровени в зе
 Датировка
със служи

ИМ-Шумен
източната 
тавени в гъ
р. Датировк
със служи

НОВО- 

селската р
чертават ку
нки и пещ
ени от вре

ители на О

н. 
то. Погреб
емята. Инв
а: V-VI в. п
ители на О

н. 
част на 
ърнета и з
ка: IХ-Х в. 
ители на О

 

 

рекичка. 
ултурни 
щи и др. 
тена, за 

Община 

бванията 
вентарът 
пр. н. е. 
Община 

селото. 
аровени 

Община 



 

О
С

Каолин

О
Т

и  мана
селото.
НТП /н
публич

Д
с.Стано
на окол

Ф
местнос
основит
думите
него е с
/север 
обекта.

О
Г

B

 
С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обект НКЦ
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
Теренно пр
астир в ме
 Обекта по
начин на т
чна собстве
Достъп до
овец преди 
ло километъ
Физическо 
стта „Баш
те. Преди о
 на местни
силно обра
–юг/храсти
 От изток и
Обекта е ло
Географски

B= 43° 31'  

Снимки на

 ОБЩ УС

Ц от списък
равено тер
а не е намер

Ц от списък
роучване 20
естността „
опада в ПИ
трайно пол
еност. 
о обекта: 
края на се
ър се дости
състояние

шбунар”  п
около 5-7 г
и жители. 
асла с храст
и около15
и запад на д
окализиран
и координа

14.4"  L= 2

а обекта: 

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
ренно проу
рен. 

ка, предост
015 г.(Топо
„Башбунар”
И №000438
лзване/ - п

До обекта
елото се зав
ига до обек
е на обект
представляв
години на т
В момента
ти и е труд

50м предст
дерето има
н със следн
ати WGS84

27° 02' 32.9"

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
учване, съ

тавен от РИ
ографско о
” с.Сини в
8 по КВС /
пасище, м.

а се дости
вива на дяс
кта.  
та: Обекта
ва останки
терен са из
а на обекта
дно достъп
тавляваща 
а ниви. 
ните коорди
4: 

" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
ъвместно с

ИМ-Шумен
описание №
вир се нами
/карта на в
“Пазар ул

ига от цен
сно и по чер

Средновек
и от сград
звършвани 
а личат ра
пен. Обекта
плитко д

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
със служи

н. 
№12): Средн
ират на ок
възстановен
ан“, катего

нтъра на с
рен път в ю

ковно сели
ди на коит
археологич
зкопки и т
а е разполож
дере което

доставени о

НОВО- 

ители на О

новековно 
коло 2км ю
ната собст
ория 4, об

селото по 
югозападна

ище и  ман
то личат 
чески разк
територият
ожен в тясн
о преминав

от РИМ-Шу

 

 

Община 

селище 
южно от 
твеност/, 
бщинска 

пътя за  
а посока 

настир в 
част от 
копки по 
та около 
на ивица 
ва през 

умен: 



 

О
С

Каолин
 

О
Т

намира
/карта н
-нива, м

Д
на село

Ф
височин
от разко

О
път, в н

О
Г
B
 
 

Обект НКЦ
След напр
ново обекта

Обект НКЦ
Теренно пр
а северно о
на възстано
м.“Индже К
Достъп до
ото. 
Физическо 
на 1м. Мог
опаване.  
Описание н
нивите и е п
Обекта е ло
Географски
B= 43° 42' 

 ОБЩ УС

Ц от списък
равено тер
а не е намер

Ц от списък
роучване 2
от селото н
овената соб
Корусу“, ча
о обекта: Д

състояни
гилата е за

на терена 
почти разор
окализиран
и координа
04.8"  L= 2

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
ренно проу
рен. 

ка, предост
2015 г. (То
на около 1
бственост/ 
астна собст
До обекта с

е на обект
тревена с х

около обек
рана.  
н със следн
ати WGS84
27° 02' 09.5"

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от НИ
учване, съ

тавен от РИ
опографско
.7км. Моги
на с.Средк
твеност. 
се достига 

та: Могил
храсти, тер

кта: Моги

ните коорди
4: 
" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИНКН. 
ъвместно с

ИМ-Шумен
о описание
илата попа
ковец, НТП

по черен п

ата е разла
рена около 

илата е разп

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

със служи

н. 
е №14): М
ада в ПИ №
П /начин на

път  тръгва

ата с диам
нея се обр

положена с

доставени о

НОВО- 

ители на О

Могилния н
№ 004012 п
а трайно по

ащ от север

метър около
работва, им

северно от

от РИМ-Шу

 

 

Община 

насип се 
по КВС 
олзване/ 

рна част 

о 15м и 
ма следи 

т полски 

умен: 



 

С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
Т

намира
възстан
м.“Тока

Д
на село

Ф
височин
Перифе

О
малка г

О
Г
B
 
 
 
 
 
 

Снимки на 

Обект НКЦ
Теренно пр
а северно от
новената со
ат азъ“, сто
Достъп до
ото. 
Физическо 
на 1-2м. За
ерията  и се
Описание н
горичка. Те
Обекта е ло
Географски
B= 43° 41' 

 ОБЩ УС

обекта: 

Ц от списък
роучване 2
т селото на
обственост/
опанисвано
о обекта: Д

състояние
атревена е  
е обработва
на терена 
ерена около
окализиран
и координа
51.7"   L= 2

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
2015 г. (То
а около 1,3к
/ на с.Сред
о от община
До обекта с

е на обект
и е обрасл
а.  
около обек
о нея се обр
н със следн
ати WGS84
27° 02' 07.1

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
опографско
км. , намир
дковец, НТП
ата.  
се достига 

та: Могила
ла с дървета

кта: Могил
работва. 
ните коорди
4: 
1" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
о описание
ра се в ПИ 
П /начин н

по черен п

ата е разла
а и храсти. 

лата е разп

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
е №15): М
№ 0030220
а трайно п

път  тръгва

ата с диаме
Личат след

положена в 

доставени о

НОВО- 

Могилния н
0 по КВС /к
ползване/ - 

ащ от север

етър около
ди от разко

източната

от РИМ-Шу

 

 

насип се 
карта на 
пасище, 

рна част 

о 15м. и 
опаване. 

а част на 

умен: 



 

С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
Т

намира
възстан
пасище

Д
полски 
част на

Ф
камени
диаметъ
има кам

О
Обекта 

О
Г
B

Снимки на 

Обект НКЦ
Теренно пр
а североизт
новената со
е, категория
Достъп до
път започв

а широка до
Физическо 
исто плато
ър 10-15м 
менна пъте
Описание 
е върху ка
Обекта е ло
Географски
B=43° 39' 5

 ОБЩ УС

обекта: 

Ц от списък
роучване 2
точно на ок
обственост
я 3, държав
о обекта: 
ващ от сев
олина в пос
състояние

. Могилат
затревена 
ека. 
на терена
аменисто па
окализиран
и координа
58.0"   L=27

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
2015 г. (То
коло 4км от
/ на с.Тодо
вна публич
Достъпа д
ероизточни
сока северо
е на обект
та е недос
е и има сл

а около обе
асище. 
н със следн
ати WGS84
7° 11' 55.2"

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
опографско
т селото. П
ор Икономо
чна собстве
до могилат
ия край на 
оизток. 
та: Могила
стъпна с т
леди от раз

бекта: Тер

ните коорди
4: 
" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
о описание
Попада в ПИ
ово, НТП /
еност. 
та е доста 
селото. Пъ

ата се нами
транспортн
копаване. О

иторията о

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
е №16): М
И №000021
/начин на т

труден, о
ътя се движ

ира на върх
но средств
От южната

около моги

доставени о

НОВО- 

Могилния н
1 по КВС /к
трайно пол

осъществяв
жи по най-

ха на свое
во. Могила
а част на м

илата е хъ

от РИМ-Шу

 

 

насип се 
карта на 
лзване/ - 

ва се по 
-ниската 

образно 
ата е с 
могилата 

ълмиста. 

умен: 



 

С

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
Т

намира
на възс
м.“Кара

Д
полски 
минава
тях се п

Ф
което е
с диаме

О
терена 

О
Г

B

 
 

Снимки на 

Обект НКЦ
Теренно пр
а североизт
становената
атлар“, кат
Достъп до
път започ

а покрай из
продължава
Физическо 
е силно зах
етър 40-50м
Описание н
е силно нак
Обекта е ло
Географски

B= 43° 39' 

 ОБЩ УС

обекта: 

Ц от списък
роучване 2
точно на ок
а собствен
тегория 5, о
о обекта: 
чващ от сев
зоставени т
а още окол
състояние

храстено.  М
м. От север
на терена 
клонен, не 
окализиран
и координа

06.1"  L= 2

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
2015 г. (То
коло 1,7км 
ост/ на сел
общинска п
Достъпа д
вероизточн
трайни нас
ло 500м.  
е на обект
Могилата е
рната стран
около обе
се обработ
н със следн
ати WGS84

7° 10' 38.4"

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
опографско
от селото.
лото, НТП 
публична со
до могилат
ния край н
саждения с

та: Могила
е недостъпн
на на могил
екта: Тери
тва.  
ните коорди
4: 

" 

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
о описание
 Попада в 
/начин на
обственост
та е доста 
на селото.Н
след които

ата се нами
на с трансп
лата има ни
иторията ок

инати пред

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
е №17): М
ПИ №0000
а трайно по
т. 
труден, о

На около 1к
о се завива 

ра  върху н
портно сре
иви. 
коло могил

доставени о

НОВО- 

Могилния н
044 по КВС
олзване/ - 

осъществяв
км от село
а на дясно,

наклонено 
едство. Мог

лата е хъл

от РИМ-Шу

 

 

насип се 
С /карта 
пасище, 

ва се по 
ото пътя 
 покрай 

пасище 
гилата е 

миста и 

умен: 



 

С
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
Т

намира
№00009
категор
КВС н
общинс

Д
североз
се по ст

Ф
височин
обрасли

О
терена 

О
Шумен

Г

О

Снимки на 

Обект НКЦ
Теренно пр
ат на окол
96 по КВ
рия 3, общи
на селото, 
ска частна 
Достъп до
западния кр
тената на я
Физическо 
на около 5
и с храсти и
Описание н
е равнинен
Обектите 
н: 
Географски

Обект №62

 ОБЩ УС

обекта: 

Ц от списък
роучване 2
ло 3км сев
ВС на село
инска част
НТП-прир
собственос
о обекта:
рай на село
зовира  и  с
състояни

5-6 м. Двет
и дървета. 
на терена 
н. 
са локализ

и координа

2: B= 43° 38

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
015 г. (Топ
верозападн
ото, НТП-
тна собстве
родна забе
ст. 
: Достъпа 
ото по пос
се продълж
ие на обе
те могили 
По обектит
около обек

зирани със

ати WGS84

8' 34.2"   L=

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от РИ
пографско 
но от село
-природна 
еност. Южн
ележителн

до могил
сока язовир
жава покрай
екта: Мог
са на окол
те има след
кта: Терит

с следните

4:  

=27° 07' 13

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИМ-Шумен
описание 

ото. Север
забележит
ната могил
ност, м.“Дв

лите е по
р в местнос
й северния
гилите са 
ло 50-60м 
ди от разко
торията око

е координ

.4" 

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
№18):Мог
рната моги
телност, м
ла попада в
вете могил

о полски 
стта „Кана 
ят му край. 
с диаметъ
една от др
опаване. 
оло могилат

ати предос

НОВО- 

гилните на
ила попада
м.“Двете м
в ПИ №00
ли“, катег

път, тръг
Гьол”, пре

тър около 
руга. Моги

ата е заета о

ставени от

 

 

асипи се 
а в ПИ 
могили“, 
0097 по 
ория 3, 

гващ от 
еминава 

50-60м 
илите са 

от ниви, 

т РИМ-



 

О

 

С
 

 

О
О
Г

B

С
Каолин

 

О
О
Г

B

С
Каолин

 
 
 
 
 

Обект №63

Снимки на 

Обект НКЦ
Обекта е ло
Географски

B= 43° 38' 
След напра
ново, обект

Обект НКЦ
Обекта е ло
Географски

B= 43° 35' 
След напра
ново, обект

 ОБЩ УС

3: B= 43° 38

обекта: 

Ц от списък
окализиран
и координа

20.70"   L=

авено тере
а не е откр

Ц от списък
окализиран
и координа

52.30"   L=

авено тере
а не е откр

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

8' 31.1"   L=

ка, предост
н със следн
ати WGS84

27° 07' 05.9

нно проуч
рит. 

ка, предост
н със следн
ати WGS84

27° 00' 45.7

нно проуч
рит. 

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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=27° 07' 10

тавен от РИ
ните коорди
4: 

90" 
чване със с

тавен от РИ
ните коорди
4: 

70" 
чване със с

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

.4" 

ИМ-Шумен
инати пред

съдействиет

ИМ-Шумен
инати пред

съдействиет

А  КАОЛИН
О  
Т 

н. 
доставени о

то на служ

н. 
доставени о

то на служ

НОВО- 

от РИМ-Шу

жители на О

от РИМ-Шу

жители на О

 

 

умен:  

Община 

умен:  

Община 



 

О
И

Пандар
амфори

С
Каолин

 

О
И

склонов
същест
Средно

С
Каолин

 

О
И

Кара П
С

Каолин

О
И

върху т
фрагме
Х век. 

С
Каолин

 

О
И

долинат
оскъдни

С
Каолин

Обект НКЦ
История н
рлък. Върх
и и др. Дати
След напра
ново, обект

Обект НКЦ
История н
вете на до
твувало пре
овековието 
След напра
ново, обект

Обект НКЦ
История н
андарлък.  
След напра
ново, обект

Обект НКЦ
История н
тераса, на л
енти о гърн

След напра
ново, обект

Обект НКЦ
История н
та Канагьо
и късове от
След напра
ново, обект

 ОБЩ УС

Ц от списък
на проучван
ху обработв
ировка: II-I
авено тере
а не е откр

Ц от списък
на проучв
олината в 
ез епохата н
(VIII-Х век
авено тере
а не е откр

Ц от списък
на проучва

авено тере
а не е откр

Ц от списък
на проучван
левия бряг
нета с вряза

авено тере
а не е откр

Ц от списък
на проучван
ола в м. Як
т домашна 
авено тере
а не е откр

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
нето: Обе
ваемата пл
IV век. 
нно проуч
рит. 

ка, предост
ането: На
м. Пунард
на римскот
к). 
нно проуч
рит. 

ка, предост
нето: Обе

нно проуч
рит. 

ка, предост
нето: Сели
на Канагь

ана линейн

нно проуч
рит. 

ка, предост
нето: Нами
какору. Едн
керамика. 
нно проуч
рит. 

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от НИ
ектът се на
лощ се нам

чване със с

тавен от НИ
амира се 
джик. По 
то владиче

чване със с

тавен от НИ
ектът се на

чване със с

тавен от НИ
ището се на
ьола. Разпр
на украса ил

чване със с

тавен от НИ
ира се на 2 
на част е п
Датировка

чване със с

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИНКН. 
амира на 2
мират фра

съдействиет

ИНКН. 
на 3 км 
левия скло
ство (II-IV

съдействиет

ИНКН. 
амира на 1

съдействиет

ИНКН. 
амира на 3 
ръснати кам
ли с излъск

съдействиет

ИНКН. 
км северн

превърната 
а: VIII-Х ве
съдействиет

А  КАОЛИН
О  
Т 

 км западн
агменти от 

то на служ

западно о
он има ос
век), а на 

то на служ

,5 км южн

то на служ

км североз
мъни от раз
кани ивици

то на служ

о от селото
в лозя. По
ек. 
то на служ

НОВО- 

но от село
т гърнета, 

жители на О

от селото
станки от 
десния скл

жители на О

но от село

жители на О

западно от
азрушени о
и. Датировк

жители на О

о, на левия
о терена се 

жители на О

 

 

ото, в м. 
паници, 

Община 

, върху 
селище, 
лон през 

Община 

то, в м. 

Община 

т селото, 
основи и 
ка: VIII-

Община 

бряг на 
виждат 

Община 



 

О
С

Каолин
 

О

И
южно о

С
Каолин

 

О
Т

намира
около 3

П
/начин 
организ

П
частна 

П
частна 

Д
на село

Ф
и височ

О
земи. Т

О
Шумен

Г

О

О

О

О

 
 
 
 

Обект НКЦ
След напра
ново, обект

Обект НКЦ

История н
от селото.
След напра
ново, обект

Обект НКЦ
Теренно пр
а южно на о
3 дка. Моги
ПИ № 022
на трайно 
зации: 
ПИ № 022
собственос
ПИ № 0002
собственос
Достъп до
ото. 
Физическо 
чина 1-2м . 
Описание н
Терена окол
Обектите 
н: 
Географски

ОБЕКТ № 

ОБЕКТ № 

ОБЕКТ № 

ОБЕКТ № 

 ОБЩ УС

Ц от списък
авено тере
а не е откр

Ц от списък

на проучван
. Датировк
авено тере
а не е откр

Ц от списък
роучване 20
около кило
илите попад
2012  по КВ
ползване/-

2013 по КВ
ст; 
207 по КВС
ст. 
о обекта: Д

състояние
Затревени
на терена 
ло тях се об
са локализ

и координа

73:  B= 43°
74:  B= 43°
75:  B= 43°
76:  B= 43°

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

ка, предост
нно проуч
рит. 

ка, предост

нето: Сред
ка VIII-X ве
нно проуч
рит. 

ка, предост
015 г. . (Топ
ометър от с
дат в три и
ВС /карта 
-нива, м.“У

ВС на село

С,, НТП-па

До обекта с

е на обект
 са и са обр
около обек
бработва. 
зирани със

ати WGS84

° 34' 41.5" L
° 34' 38.3" L
° 34' 39.7" L
° 34' 33.4" L

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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тавен от НИ
чване със с

тавен от РИ

дновековно
ек. 
чване със с

тавен от РИ
пографско 
селото. Ком
имота: 
на възстан
Узунджа ку

ото, НТП-н

асище, м.“У

се достига 

та: Могили
расли с дър
кта: Могил

с следните

4: 

L= 27° 01' 4
L= 27° 01' 4
L= 27° 01' 4
L= 27° 01' 3

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

ИНКН. 
съдействиет

ИМ-Шумен

ото селище

съдействиет

ИМ-Шумен
описание №
мплекса мо

новената со
улак“, кате

нива, м.“Уз

Узунджа ку

по черен п

ите са разла
рвета и хра
лите са раз

е координ

47.8" 
44.9" 
44.3" 
39.6" 

А  КАОЛИН
О  
Т 

то на служ

н. 

е се намир

то на служ

н. 
№19): Моги
огили е раз

обственост/
егория 3, ч

зунджа кул

улак“, катег

път  тръгва

ати с диаме
асти.  
зположени 

ати предос

НОВО- 

жители на О

ра непосред

жители на О

илния комп
зположен н

/ на с.Тъка
частни общ

лак“, катег

гория 3, об

ащ от южна

етър около

върху зем

ставени от

 

 

Община 

дствено 

Община 

плекс се 
на площ  

ач, НТП 
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от тях, 
стават 
задълж

Д
предост

 

И
варовик
„Никол
команд
Размери
Местон

С
Каолин

 

И
Посвете
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рми при с. 
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неговото о
в Община

работена о
дальон. Им
о 1941-194
равиран и 
ина на изр
ия съвет; 
то на служ

да. Изработ
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върху двус
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Размери: 
– 1938 г. 

Община 



 

И
правоъг
посредс
Отечест
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ата ограда 
състояни

дно се чета
убежище на

обекта: 

СТРОЙСТВЕ
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по регулаци
Обекта се на
е на обект
върху коя
а е изпадал
н със следн
ати WGS84

27° 09' 59.7

ането: Пам
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ч и за тях са

 Художе
В община
ествено кул

От направе
но наследс
екта, унищ

 ОБЩ УС

и оценка 
турното на

огическо н
археологи

6 археологи
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76 обекта 
кта, 39 обе
ане на ба
оординати 
роучване е
е ценности 
тавените д
Община К
гистрация п
егистрирани

но –истори
а Каолинов
х при напр
менателни 
а изготвени

ствено кул
а Каолино
лтурното на

еното проу
ство в Общ
щожени – 6 

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

на състоя
аследство

наследство
ическото н
ически обе
и анализи
до извода 
сравнителн
нтифицира
на 20 век

ровеждани р
на археол
екта не са 
аза предст
в списъци

е установен
са разполо
анни  от 
Каолиново
по Археоло
и. 

ическо нас
во със ста
равеното те
знаци раз
и топограф

лтурно нас
во е реги
аследство -

учване и а
щина Каоли
обекта.  

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ

 
45 

янието, про

о 
наследство 
екта от общ
иране на и
 че степен
но ниска. 
ани при тер
к. По данн
редовни пр
логическот
локализир

тавените о
ите от РИМ
но за 6 обе
ожени в неу
РИМ-Шум

о липсват 
огическата

следство 
атут на ку
еренно про
зположени
фски описан

следство 
истриран и
- Църква „С

анализиран
иново са ло

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

облемите и

в Общин
що 84 обект
информаци
та на проу
Голяма ча
ренно обхо
ни на РИМ
роучвания 
о културно
рани и не с
описания. 
М-Шумен, 
екта че са 
урбанизира
мен за  а
регистрац

а карта на Б

ултурно-ис
оучване не
в с.Дойра
ния. 

и локализ
Св.Димитъ

е на общо
окализирани

А  КАОЛИН
О  
Т 

и потенци

на Каолин
та на култу
ията предо
ученост на 
аст от обек
ождане в с
М-Шумен н
през после
о наследст
са открити
За 8 обе
но на мес
унищожен
аните терит
археологиче
ционни ка
България, к

сторическо 
 са открит
анци, с.Тод

иран само
р“ в с.Сини

о 84 обекта
и 37 обекта

НОВО- 

иала за уст

ново е най
урното насл
оставена от
археологи
ктите, вклю
средата на 
на територ
едните 30 г
тво, са отк
и при напр
екта са по
сто не са о
ни. Голяма 
тории. 
еските обе
арти на о
както и ням

о наследств
ти. Останал
дор Иконо

о един об
и вир. 

а на недви
та, нелокали

 

 

тойчиво 

й-голям, 
ледство. 
т РИМ-
ическото 
ючени в 

50-те и 
рията на 
одини. 
крити и 
равеното 
осочени 
открити. 
част от 

екти на 
обектите 
ма данни 

во са 7 
лите пет 
омово и 

бект на 

ижимото 
изирани 



№ 

1 
О
къ

2 О

3 О

4 О

5 О

6 О

7 О

8 
О
"С

9 
О
"А

10 О

11 О

12 О

13 О

 

Таблиц

Наименов

Обект №1 Селищн
ъсноантична кре

Обект №2 Тракий

Обект №3 Могиле

Обект №4 Могиле

Обект №5 Могиле

Обект №6 Античе

Обект №7 Могиле

Обект №8 Средно
Сарагьол" 

Обект №9 Средно
Амзаджик" 

Обект №10 Могил

Обект №11 Две на

Обект №12 Могил

Обект №13 Могил

ца №1 Обобщен

вание на обекта 

на могила и 
епост 

йски некропол 

ен насип 

ен насип 

ен насип 

ен кастел 

ен насип 

овековно селище

овековно селище

лен насип 

адгробни могили

лен насип 

лен насип 

ни данни за пам

Насе
мя

с. Бран

с. Бран

с. Бран

с. Бран

с. Бран

с. Бран

с. Гусл

е, м. 
с. Дойр

е, м. 
с. Дойр

с. Дойр

и с. Дойр

с. Дойр

с. Дойр

 ОБЩ УСТРОЙС

метници на култ

елено 
ясто 

Вид 

ничево Архео

ничево Архео

ничево Архео

ничево Архео

ничево Архео

ничево Архео

ла Архео

ранци Архео

ранци Архео

ранци Архео

ранци Архео

ранци Архео

ранци Архео

СТВЕН ПЛАН  Н
КУЛТУРНО НА
ПРЕДВАРИТЕЛ
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турата в общи

на обекта Об

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 
26

ологически 

ологически 

НА ОБЩИНА  КА
АСЛЕДСТВО  
ЛЕН ПРОЕКТ 

 
 ина Каолиново

бявен в ДВ 
К
н

  Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

  Н

  Н

  Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

  Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

  Н

СОПК от 
6.01.1955г. 

Н

  Н

  Н

АОЛИНОВО- 

Категория 
на обекта 

Национално 
К
е

Местно 

Национално 

Национално 

Национално 

Местно 

Национално 

Местно 

Местно 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

 

Хронология 

Каменно-медна 
епоха; III-V век 

IV-V век 

- 

- 

- 

- 

- 

VIII-X век 

VIII-X век 

- 

- 

- 

- 

Забел

Топогр. опи
локализ

Не локал

Топогр. опи
локализ

Топогр. опи
локализ

Топогр. опи
локализ

Не локал

Топогр. опи
локализ

Не локал

Не локал

Локали

Топогр. опи
локализ

Топогр. опи
локализ

Унищо

ежка 

исание №1- 
зирана 

лизирана 

исание №2- 
зирана 

исание №3- 
зирана 

исание №4- 
зирана 

лизиран 

исание №5- 
зирана 

лизиран 

лизиран 

изиран 

исание №6- 
зирана 

исание №7- 
зирана 

ожена 



14 О

15 О

16 О

17 О

18 О

19 О

20 О

21 О

22 О

23 О

24 О

25 О

26 О

27 
О
"И

28 
О
"К

29 
О
"К

30 
О
"С

31 О

 

Обект №14 Могил

Обект №15 Могил

Обект №16 Ранно

Обект №17 Две на

Обект №18 Траки

Обект №19 Могил

Обект №20 Могил

Обект №21 Могил

Обект №22 Траки

Обект №23 Могил

Обект №24 Могил

Обект №25 Могил

Обект №26 Траки

Обект №27 Средн
Ики Тарлъ" 

Обект №28 Средн
Коджабент" 

Обект №29 Средн
Кауклъ дермен"

Обект №30 Средн
Саксон кулая" 

Обект №31 Могил

лен насип 

лен насип 

осредновековно с

адгробни могили

ийско селище 

лен насип 

лен насип 

лен насип 

ийско селище 

лен насип 

лен насип 

лен насип 

ийско селище 

новековно селищ

новековно селищ

новековно селищ

новековно селищ

лен насип 

с. Дойр

с. Дойр

селище с. Дойр

и с. Дойр

с. Доли

с. Доли

с. Доли

с. Доли

с. Доли

с. Загор

с. Загор

с. Загор

гр. Као

ще, м. 
гр. Као

ще, м. 
гр. Као

ще, м. 
гр. Као

ще, м. 
гр. Као

гр. Као

 ОБЩ УСТРОЙС

ранци Архео

ранци Архео

ранци Архео

ранци Архео

ина Архео

ина Архео

ина Архео

ина Архео

ина Архео

риче Архео

риче Архео

риче Архео

олиново Архео

олиново Архео

олиново Архео

олиново Архео

олиново Архео

олиново Архео

СТВЕН ПЛАН  Н
КУЛТУРНО НА
ПРЕДВАРИТЕЛ
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ологически 

ологически 

ологически 
Ч

ологически 
26

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 

НА ОБЩИНА  КА
АСЛЕДСТВО  
ЛЕН ПРОЕКТ 

 
  Н

  Н

Чл.146, ал.3 
от ЗКН 

Н

СОПК от 
6.01.1955г. 

Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

Н

  Н

  Н

  Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

Н

  Н

  Н

  Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

  Н

АОЛИНОВО- 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално V

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално IV

Местно 

Национално 

Местно 

Местно 

Национално 

 

- 

- 

- 

- 

V- III в. пр. н. е.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

V- III в. пр. н. е.

VIII-Х век 

VIII-Х век 

VIII-Х век 

VIII-Х век 

- 

Унищо

Унищо

Не локал

Не локал

Не локал

Локали

Локали

Локали

Не локал

Топогр. опи
локализ

Унищо

Локали

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Унищ

ожена 

ожена 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

изиран  

изиран  

изиран  

лизиран 

исание №8- 
зирана 

ожена 

изиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

щожен 



32 
О
"И

33 О

34 
О
"Б

35 
О
кр

36 О

37 
О
"У

38 О

39 О

40 О

41 О

42 О

43 О

44 О

45 О

46 О

 

Обект №32 Средн
Исингьолджу" 

Обект №33 Средн

Обект №34 Средн
Башкаолу" 

Обект №35 Траки
репост 

Обект №36 Траки

Обект №37 Траки
Узунбойлю" 

Обект №38 Траки

Обект №39 Траки

Обект №40 Могил

Обект №41 Могил

Обект №42 Траки

Обект №43 Траки

Обект №44 Траки

Обект №45 Средн

Обект №46 Средн

новековно селищ

новековно селищ

новековно селищ

ийска и късноант

ийско селище 

ийско селище, м. 

ийско селище, м. 

ийски некропол 

лен насип 

лен насип 

ийско селище 

ийски некропол 

ийски некропол 

новековно селищ

новековна крепос

ще, м. кв. Бой
гр. Као

ще 
кв. Бой
гр. Као

ще, м. кв. Бой
гр. Као

тична 
с. Лиси

с. Лиси

с. Лятн

"Куза" с. Лятн

с. Лятн

с. Лятн

с. Наум

с.Омар

с.Омар

с.Омар

ще с.Омар

ст с.Омар

 ОБЩ УСТРОЙС

ймир,  
олиново 

Архео

ймир,  
олиново 

Архео

ймир,  
олиново 

Архео

и връх Архео

и връх Архео

но Архео

но Архео

но Архео

но Архео

м Архео

рчево Архео

рчево Архео

рчево Архео

рчево Архео

рчево Архео

СТВЕН ПЛАН  Н
КУЛТУРНО НА
ПРЕДВАРИТЕЛ
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ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

НА ОБЩИНА  КА
АСЛЕДСТВО  
ЛЕН ПРОЕКТ 

 
ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

  Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

  Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

  Н

  Н
ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

Н

  Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

АОЛИНОВО- 

Местно 

Местно 

Местно 

Национално 
IV

Местно 

Национално V

Национално I

Местно IV

Национално 

Национално 

Национално V

Национално 

Местно IV

Местно 

Местно 

 

- 

- 

- 

V- III в. пр. н. е. 
И 

 IV- IV в. 

- 

V- III в. пр. н. е.

V- II в. пр. н. е.

V- III в. пр. н. е.

- 

- 

V- III в. пр. н. е.

IV в. пр. н. е. 

V- III в. пр. н. е.

VIII-Х век 

VIII-Х век 

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Унищ

Локали

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Топогр. опи
локализ

лизиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

щожен 

изиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

исание №9 -
зирана 



47 О

48 О

49 О

50 О

51 О

52 О

53 О

54 О

55 О

56 О

57 О

58 О

59 О

60 О

 

Обект №47 Траки

Обект №48 Могил

Обект №49 Могил

Обект №50 Селищ

Обект №51 Траки

Обект №52 Средн

Обект №53 Средн

Обект №54 Средн

Обект №55 Средн

Обект №56 Църкв

Обект №57 Старо

Обект №58 Могил

Обект №59 Могил

Обект №60 Могил

ийски некропол 

лен насип 

лен насип 

щна могила 

ийски некропол 

новековен некроп

новековно селищ

новековно селищ

новековен манаст

ва "Св. Димитър"

о селище 

лен насип 

лен насип 

лен насип 

с.Омар

с. Прис

с. Прис

с. Сини

с. Сини

пол с. Сини

ще с. Сини

ще с. Сини

тир с. Сини

" с. Сини

с. Сини

с. Сред

с. Сред

с. Тодо
Иконом

 ОБЩ УСТРОЙС

рчево Архео

стое Архео

стое Архео

и вир Архео

и вир Архео

и вир Архео

и вир Архео

и вир Архео

и вир Архео

и вир Худ

и вир Архео

дковец Архео

дковец Архео

ор 
мово 

Архео

СТВЕН ПЛАН  Н
КУЛТУРНО НА
ПРЕДВАРИТЕЛ

 
49 

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 

ологически 

ологически 

дожествен 

ологически 
Р
П

ологически 

ологически 

ологически 

НА ОБЩИНА  КА
АСЛЕДСТВО  
ЛЕН ПРОЕКТ 

 
ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

  Н

  Н

  Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

  Н

  Н

  

  

егистър на 
К от 1956г. 

Н

  Н

  Н

  Н

АОЛИНОВО- 

Местно 

Национално 

Национално 

Национално 
К

Местно V

Местно 

Национално 

Национално 

Местно 

III група 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

 

- 

- 

- 

Каменно-медна 
епоха 

V-VI в. пр. н. е. 

IХ-Х век 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Не локал

Топогр. опис
локализ

Топогр. опис
локализ

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Топогр. опис
локализ

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локализ

Не локал

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локализ

лизиран 

сание №10 -
зирана 

сание №11 -
зирана 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

сание №12 -
зирано 

сание №12 -
изиран 

сание №13 -
зирана 

лизирано 

сание №14 -
изиран 

сание №15 -
изиран 

сание №16 -
зирана 



61 О

62 О

63 О

64 О

65 О

66 О

67 
О
се

68 
О
"К

69 О

70 
О
"Я

71 О

72 О

73 О

74 О

 

Обект №61 Могил

Обект №62 Могил

Обект №63 Могил

Обект №64 Могил

Обект №65 Могил

Обект №66 Антич

Обект №67 Антич
елище 

Обект №68 Средн
Кара Пандарлък"

Обект №69 Средн

Обект №70 Средн
Якокору" 

Обект №71 Надгр

Обект №72 Средн

Обект №73 Могил

Обект №74 Могил

лен насип 

лен насип 

лен насип 

лен насип 

лен насип 

чно селище 

чно и средновеко

новековно селищ
" 

новековно селищ

новековно селищ

робна могила 

новековно селищ

лен насип 

лен насип 

с. Тодо
Иконом

с. Тодо
Иконом

с. Тодо
Иконом

с. Тодо
Иконом

с. Тодо
Иконом

с. Тодо
Иконом

овно с. Тодо
Иконом

ще, м. с. Тодо
Иконом

ще 
с. Тодо
Иконом

ще, м. с. Тодо
Иконом

с. Тодо
Иконом

ще с. Тъка

с. Тъка

с. Тъка

 ОБЩ УСТРОЙС

ор 
мово 

Архео

ор 
мово 

Архео

ор 
мово 

Архео

ор 
мово 

Архео

ор 
мово 

Архео

ор 
мово 

Архео

ор 
мово 

Архео

ор 
мово 

Архео

ор 
мово 

Архео

ор 
мово 

Архео

ор 
мово 

Архео

ач Архео

ач Архео

ач Архео
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ологически 

ологически 

ологически 

ологически 

ологически 

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 
Д
12

ологически 
РМ

22

ологически 

ологически 

ологически 

НА ОБЩИНА  КА
АСЛЕДСТВО  
ЛЕН ПРОЕКТ 

 

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

ДВ бр.46 от 
2.06.1970г. 

Н

МС №1711 
от 

2.10.1962г. 
Н

  Н

  Н

  Н

АОЛИНОВО- 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Местно 

Местно 

Местно 

Местно 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

 

- 

- 

- 

- 

- 

II-IV век 

II-IV век 
VIII-Х век 

- 

VIII-Х век 

VIII-Х век 

- 

- 

- 

- 

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локали

Локали

Локали

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Не локал

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локали

сание №17 -
изиран 

сание №18 -
изиран 

сание №18 -
изиран 

изиран 

изиран 

лизирано 

лизирано 

лизирано 

лизирано 

лизирано 

лизирана 

лизирана 

сание №19 -
изиран 

сание №19 -
изиран 



75 О

76 О

77 О

78 
О
Н

79 
О
Д

80 
О
К

81 
О
де

82 
О
И

83 
О
С

84 
О
на

 

Обект №75 Могил

Обект №76 Могил

Обект №77 Пет на

Обект №78 Памет
Никола Новков 

Обект №79 Памет
Добрев 

Обект №80 Памет
Костадинов 

Обект №81 Памет
ейци 

Обект №82 Памет
Икономов 

Обект №83 Памет
Септемврийското

Обект №84 Плоча
а загиналите пре

Източник: РИ
 
 

 
 

 

лен насип 

лен насип 

адгробни могили

тна плоча с барел

тна плоча на Доб

тна плоча на Ива

тна плоча на нел

тна плоча на Тод

тна плоча посвет
о въстание-1923г

а-паметник посве
ез войните  

ИМ-Шумен, НИ

 

с. Тъка

с. Тъка

и с. Тъка

леф на 
с. Бран

бри 
с. Дойр

ан 
с. Дойр

егални 
с. Дойр

дор с. Тодо
Иконом

тена на 
. 

с. Тодо
Иконом

етена 
с. Тъка

ИНКН, Теренни

 ОБЩ УСТРОЙС

ач Архео

ач Архео

ач Архео

ничево Ист

ранци Ист

ранци Ист

ранци Ист

ор 
мово 

Ист

ор 
мово 

Ист

ач Ист

и проучвания 
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ПРЕДВАРИТЕЛ

 
51 

ологически 

ологически 

ологически 
РМ

22

торически 

торически 

торически 

торически 

торически 

торически 

торически 

НА ОБЩИНА  КА
АСЛЕДСТВО  
ЛЕН ПРОЕКТ 

 

  Н

  Н

МС №1711 
от 

2.10.1962г. 
Н

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

АОЛИНОВО- 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

Национално 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локали

Не локал

Не локал

Не локал

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локали

Топогр. опис
локали

сание №19 -
изиран 
сание №19 -
изиран 

лизиран 

лизиран 

лизиран 

сание №20 -
изиран 

сание №21 -
изиран 

сание №22 -
изиран 

сание №23 -
изиран 

сание №24 -
изиран 



 


О

Каолин
устойчи




















6
С

Каолин
уредба 
ОУПО 

 Обобще
От направе
ново, можем
иво развити

 Обектит
проучен
устойчи

 Липсват
локализи
забележ
маршрут

 Липсва 
в Общин

 За голям
определ
възпреп

 Не са вз
опазване

 Структу
консерв
достъп, 
експозиц

 Туристи
 Земедел

културн
част от т

 В пове
значени

 Археоло
деградац
липса 
лошокач
 

6. Проектн
Съгласно 
ново и пред
за устрой
Каолиново
 Опо

лока

 ОБЩ УС

ена оценка
еното проу
м да напра
ие на общи

те на архе
ност, което
иво развити

т специали
ирани обек

жителности,
ти; 

стратегия 
на Каолино

ма част от
лени режим
ятства изпъ

земани мер
ето на КН и

урите на а
ирани, рес
информа

ционна сре

ическата ин

лската дейн
ни ценности
тях са увре

чето случ
е и културн

огическите
ция, причи
на ред

чествени на

ни предлож
изисквани
дписанията
йството на 
о са израбо
орен план 
ализирани,

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

а за състоя
учване и а
авим оценка
ината. 

ологическо
о има огр
ие; 

изирани пл
кти на недв
, на истори

и визия за 
ово; 

т обектите
ми за опазва
ълнението 

рки за опре
и неговата 

археологич
ставрирани
ационни 
еда. 

нфраструкт

ност не е от
и на терито
едени или у

чаи археол
на стойнос

 културни
инена от пр
овни ко
амеси, от и

жения в О
ията на  П
а на НИНКН
територия
тени: 
на култур

, унищоже
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янието на к
анализ на ц
а на състоя

ото наслед
ромно знач

ланове, кар
вижимото 
ическите м

устойчиво

е на недви
ане по сми
на разпоре

еделяне на 
експозици

ческото на
и и експон
и указат

тура в общи

тчитала нал
орията на 
унищожени

логическит
ст- представ

и ценности
риродни ф
нсервацион
иманярски 

ОУПО 
Плановото
Н и в съотв
ята и за ку

рното насл
ени и нел

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

културнот
цялото кул
янието, про

дство  са 
чение за ф

рти и схем
културното
места, лока

ото развити

ижимото ку
съла на чл
едбите на ч

устройстве
ионна среда

аследство 
нирани, ка
телни таб

ината не е р

личието на
Общината
и- заличава

те обекти,
вляват непр

и са застр
фактори( из
нни-рестав
набези. 

о задание 
ветствие н
ултурното 

ледство в 
окализиран

А  КАОЛИН
О  
Т 

то наследст
лтурно насл
облемите и

със много
формиране

ми на Общ
о наследств
ални и реги

ие на култу

ултурното 
.79, ал.1 и а
чл.80 от ЗК

ените пара
а; 

не са ста
ато за дост
бели, какт

развита; 

а археологи
, в резулта
ане на моги

въпреки 
ривлекател

ашени от 
зветряване,
врационни 

за израбо
а законоват
наследство

М1:25 000
ни обекти 

НОВО- 

тво 
ледство в 
и потенциал

о ниска сте
е на полит

щина Каоли
тво, на прир
ионални ку

урното нас

наследств
ал.2 от ЗКН

КН; 

аметри, защ

абилно ук
ста от тях 
то и оф

ически нед
ат на което
или и селищ

своето к
лна гледка;

бавна фи
, ерозия и 

дейност

отване на 
ата и норма
о, към про

0- която в
на недви

 

 

община 
ла му за 

епен на 
тики за 

иново с 
родните 
ултурни 

следство 

о не са 
Н, което 

щитата и 

крепени, 
липсва 

формена 

вижими 
о голяма 
ща. 

ключово 
; 

изическа 
др.), от 
ти, от 

ОУПО 
ативната 
оекта за 

включва 
ижимото 



 

П
дадена 
Шумен

З
устрой
предназ
културн
докуме
защита

С
се опре

територ
и нейна

културн

в акта 
граници
съседни
както и

граници
недвиж
съгласн
устройс

земните
граници

С
идентиф
на НКЦ
на НКЦ
определ

Т

култ
 Схе

обек
При изготв
единна но

н. 
За някои о
ствен реж
значени за
ни ценнос
ентите и пр
“ от Закона
Съгласно ч
еделя с акта
 С р

риалният о
ата среда. 
 Тери

на ценност
 Кога

за деклар
ите на имо
ите имоти,
и уличното 

 Еди
и и охра
жимото ку
но Закона 
ствени пла
 Защ

е пластове
и и охрани
Съгласно 
фициране, 
Ц за достъп
Ц“, терито
лят както с
Териториал

1) за 
култ

 ОБЩ УС

турното на
ема на недв
ктите с изв
вяне на ан
омерация 

от археоло
жим за не
а дейности,
сти и се у
роцедурите
а за култур
чл.79 от ЗК
а за нейнот
режима за 
обхват и пр

иториалния
т и на охран
ато единич
иране или
ота, за охр
, а при ули
пространст

иничните и
анителни 
ултурно на
за кадаст
нове съгла

щитени тер
, на тяхнат
телни зони
чл.12 и ч
декларира
па и подлеж
ориалния 
следва: 
лният обхв
единични 
турната це

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

аследство в
вижимо кул
вестно мест
нализа на к
на обектит

огическите 
едвижими 
 насочени 
устройват 
е, регламен
рното насле
КН - Режим
то декларир
опазване 

редписания

ят обхват 
нителната й
чна култур
и за предос
ранителна 
ици до 14 
тво между 
и групови
зони фор
аследство, 
търа и и
асно Закона
ритории са
та повърхно
и се опреде
чл.13 от 
ане, предос
жащите на
обхват и 

ват, определ
НКЦ, с 

енност и на
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в Община К
лтурното н
тоположени
културното
те, включе

обекти са
културни
към опазв
в съответс
нтирани в р
едство. 
мът за опазв
ране или за
на недвиж
ята за опазв

т се опред
й зона. 
рна ценност
ставяне на
зона - тер
метра - и
тях. 

ите недвиж
рмират за
които с

имотния р
а за устрой
а и архео
ост, на суш
елят с разре

„Наредба 
ставяне  на 
а вписване 
охранител

лен от гран
изключени
а имота, в

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

Каолиново;
аследство в
ие 
о наследст
ени в спис

а обособен
и ценност
ането и со
ствие с ре
раздел V „

ване на нед
а предостав
жимата кул
ване на нед

деля от г

т няма опр
а статут, з
риторията, 
и срещулеж

жими култ
щитени т
е отразяв
регистър и 
ство на тер
логическит
шата или по
ешението з
№Н-12 о
статут и з
обстоятелс
лните зони

ниците на Н
ие на арх
 който е р

А  КАОЛИН
О  
Т 

 
в М1:25 00

во на Общ
съците на 

ни самосто
и – Ткин
циализация
ежимите з
„Териториа

движимата 
вяне на стат
лтурна цен
движимата 

границите 

ределен тер
а нейни гр
обхващащ

жащите пре

турни цен
територии 
ат в када
в общит

риторията. 
те обекти,
од вода, ка
а теренно п
от 21.11.20
а определя
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и на обек

НКЦ, съдър
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разположен

НОВО- 

00 – която в

щина Каол
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оятелни те
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за опазване
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тут. 
нност се п
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на недви

риториален
граници се
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нности с 
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те и подр

, намиращ
ато времен
проучване.
012г. за р
яне на кате
ионалния р
ктите на Н

ржа: 
ските: пло
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включва 

иново е 
и РИМ-

ерени с 
рени са 
ижимите 
е, респ. 
ойствена 

ценност 

посочват 
ценност 

ижимата 
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 смятат 
едствено 
а имоти, 
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ване на 
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робните 

щи се в 
ните им 
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реда за 
егорията 
регистър 
НКЦ се 

щта на 
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граници

определ
археоло
контур.

О
ефектив
територ
елемент
нейното
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предлож
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групова
опазван
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дока
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ивирана 
иране не 
хващаща 
ите през 

я обхват 
контур, 

шрути и 
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специализи
е възложат 
тви от ком
др. Фина
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110. Библио
1) Пис

недв
2) Пис

Шум
3) Дан
4) Кон
5) Про

осно
6) Кат

инст
Шум

 ОБЩ УС

ографска с
смо с изх
вижимо ку
смо с изх.№
мен с пред
нни от Общ
нвенция за 
оф.д.а.н.арх
овно прера
алог на арх
титут за п
мен, София

СТРОЙСТВЕ
КУЛ
ПРЕД

справка 
х.№ 0800-
ултурно нас
№105 от 0
оставени д

щина Каоли
опазване н
х.Атанас К
аботено и д
хеологичес
паметници 
я 1975г. 

ЕН ПЛАН  Н
ЛТУРНО НА
ДВАРИТЕЛ
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-166/12.04.
следство; 
04.03.2015г
данни за: 
иново  
на световно
Ковачев –
допълнено и
ските памет
на култу

НА ОБЩИН
АСЛЕДСТВО
ЛЕН ПРОЕК

2013г. на 

г. на Регио

ото културн
– Територи
издание- С
тници в Шу
урата – Ок

А  КАОЛИН
О  
Т 

Национа

онален ист

но и природ
иално уст
София-Моск
уменски ок
кръжен ис

НОВО- 

ален инсти

торически м

дно наслед
тройство –
ква,  2009г
кръг – Наци
сторически 

 

 

итут за 

музей –

дство; 
– второ 
г.; 
ионален 
музей- 


