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Взложител: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

Проект:  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  

Фаза:  ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Част:   “НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

1. ЗАДАЧИ НА ЧАСТ “НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”  КЪМ 

ОУПО НОВИ ПАЗАР  

      

1.1. ЗАДАЧИ НА ОУПО  

1.1.1. Общи положения 

Устройството на териториите и на поземлените имоти е съвкупност от 

дейности за използване, опазване, застрояване, в т.ч. рекултивиране и 

благоустрояване (чл.5, ал.1 от Наредба № 7 / 22.12.2003г. за Правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони).  

Според основното им предназначение, определено с концепциите и схемите за 

пространствено развитие и общите устройствени планове, териториите в страната 

са: урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), земеделски 

територии, горски територии, защитени територии, нарушени територии за 

възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и територии на 

транспорта (чл.7, ал.1 от ЗУТ) . 

“Общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и 

начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати 

от плана” (чл. 103, ал.2 от Закона за устройство на територията). 

Общият устройствен план трябва да бъде  устойчива териториално-устройствена 

основа за реализация на инвестиционните програми и намерения както на Общината, 

така и на инвеститорите, които имат интереси, свързани с нейната територия.  

Предвижданията на плана трябва да бъдат насочени към цялостното 

подобряване на жизнената среда, при опазване и развитие на природните и човешки 

ресурси на територията. 

1.1.2. Основна задача на ОУПО Нови пазар 

ОСНОВНАТА ЗАДАЧА на общият устройствен план на Община Нови пазар е 

да създаде устройствена основа за постигане на стратегическите цели, заложени в 

Общинския план за развитие 2014-2020г, както и да набележи нови за следващия 

период.  

Планът обхваща територията в административните граници на община Нови 

пазар 

Прогнозният хоризонт на ОУП на община Нови пазар е за период от 20 години. 

 

1.2. ЗАДАЧИ НА ЧАСТ “НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” КЪМ 

ОУПО 

1.2.1. Общи положения 
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Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо 

и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на 

историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност 

(Закон за културното наследство, чл. 2, ал.1). 

Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, 

изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и 

адаптация (ЗКН, чл. 8 ал.1) 

Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване 

опазването му в интерес на обществото. (ЗКН, чл.8 ал.2) 

 

Според чл.6 от ЗКН, културно наследство са: 

1.   наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати; 

2.   исторически обекти и комплекси; 

3.   архитектурни обекти и комплекси; 

4.   етнографски обекти и комплекси; 

5.   образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; 

6.   (доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) природни ценности (образци), включително антропологични 

останки, открити при теренни проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани растения; 

7.   индустриално наследство; 

8.   произведения на изящни и приложни изкуства; 

9.   народни занаяти; 

10. документално наследство; 

11. аудио-визуално наследство; 

12. устна традиция и език; 

13. книжовни и литературни ценности; 

14. обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; 

15. музика, песни и танци; 

16. народна медицина; 

17. кулинарни и еноложки традиции; 

18. народни игри и спортове” 

 

Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко 

присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за 

индивида, общността или обществото и има научна или културна стойност (ЗКН, чл.7 

ал.1) 

 Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са 

трайно закрепени към земята, включително под водата, както и прилежащата им 

среда (ЗКН, чл. 9). 

Защитени територии за опазване на културното наследство са единичните и 

груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони, 

съобразно режимите за опазване, определени с акта за тяхното деклариране или за 

предоставяне на статут (ЗУТ, допълнителни разпоредби, §5, т.82). 

Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии 

могат да бъдат едновременно и с предназначение защитени територии, определени 

със закон  (ЗУТ чл.7, ал.2) . 
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 Като се базира върху анализ на състоянието, в което се намират териториите – 

носители на културни ценности, общият устройствен план в частта “културно 

наследство” трябва да посочи проблемните точки и факторите, които са ги формирали.  

Като отчита особеностите на съвременните обществено-икономически и 

социални условия, планът има за задача да разкрие възможностите на материалното 

културно наследство и способността му да влияе на процесите в обществото.  

Общият устройствен план трябва да даде насоки за бъдещо опазване и развитие 

на наследството и да предложи начините, по които това да се осъществи.  

След като формулира и степенува целите и посочи приоритетите за постигане на 

тези цели, общият устройствен план в тази своя част трябва предложи и действията, в 

резултат на които културното наследство ще стане постоянен и силен двигател за 

напредъка на общинската икономика, за по-активно взаимодействие между социалните 

и икономическите структури на местно, регионално и национално, а и на 

наднационално ниво.  

 

1.2.2. Основна задача на част “Недвижимо културно наследство” към 

ОУПО Нови пазар 

ОСНОВНАТА ЗАДАЧА на част ”Недвижимо културно наследство” на плана е 

да създаде условия за опазване и социализация на обектите на недвижимото културно 

наследство на територията на община Нови пазар и предпоставки това наследство, с 

неговите качества и специфики, да бъде ресурс и фактор за устойчиво обществено-

икономическо развитие на общината, за да се повиши  благосъстоянието и 

самочувствието на хората от този край.  

 

2. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА  НОВИ ПАЗАР 

 

2.1. ОСНОВНИ ДАННИ 

2.1.1. Местоположение на Община Нови пазар:  
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Североизточен район  -  включва 4 области: Варна, Добрич, Търговище и 

Шумен. 
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Област Шумен 

Граничи със 7 области:  

Варна, Бургас, Сливен, 

Търговище, Разград, 

Силистра, Добрич; Включва 

10 общини : Велики 

Преслав, Венец, Върбица, 

Каолиново, Каспичан, 

Никола Козлево, Нови пазар, 

Смядово, Хитрино и Шумен.          
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   Община Нови пазар граничи със 7 общини: 

     - на изток - с общини Ветрино и Вълчидол в област Варна;  

     - на запад – с общини Шумен и Хитрино; 

     - на юг – с община Каспичан; 

     - на север – с общини Каолиново и Никола Козлево 

2.1.2. Територия на община Нови пазар – 317 646 км2 

 

2.1.3. Население - 16478 жит. (НСИ - към 31.12.2015г) 

 

2.1.4. Населени места  - 16 бр., по азбучен ред:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

    до общинския център жители землище 

     км   бр.             км2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

1.   с.Беджене   19       11    8,667 

2.   с.Войвода   17     416  25,625 

3.   с.Енево    4     399  11,798 

4.   с.Жилино     11     158  11,971 

5.   с.Зайчино ореше    9     183   

6.   с.Избул   17     271  22,068 

7.   с.Мировци   16     375  32,356 

8.   гр.Нови пазар – общински център            11564  35,795  

9.   с.Памукчии   6   1121   32,806 

10. с.Писарево   24       41  17,186 

11. с.Правенци   16     287  19,306 

12. с.Преселка   17     199  18,39 

13. с.Сечище   12     110  10,941 

14. с.Стан      6     424  21,438 

15. с.Стоян Михайловски   8     822  23,098 

16. с.Тръница   20       97  11.536 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
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2.1.5. Общински център  - гр.Нови пазар 

 

  

 
 

2.2. ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА 

 

Територията на Община Нови пазар е била населена още от дълбока древност. В 

района има следи от множество селища, крепости и некрополи, както от античната и 

късноантична епоха, така и от времето на Първото и Второто българско царство. В 

музейната сбирка, която е експонирана в сградата на художествената галерия на 

централната улица в гр.Нови пазар, има стотици експонати от различните епохи: от 

трако-римската епоха – изящни златни накити, открити край града, два бронзови 

балсамария и два стола, открити край с.Избул; от късната античност – предмети за 

бита, оръжия, накити и др. Сбирката разполага и с експонати от епохата на българското 
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средновековие - предмети от бита, ритуални предмети, коланни апликации от воинско 

снаряжение, конска амуниция, накити.  

Източно от град Нови пазар,  върху висок рид на Стана плато, на площ от 40 дка 

има късно антична крепост от периода IV-VI век. До с.Войвода археологическите 

проучвания идентифицираха и града-крепост Динея, чиято двойна стена е голяма 

рядкост за този вид строежи. Точно от тук е минавал оживен римски път, който 

свързвал Черно море с Дръстър/Силистра/ и Абритус/Разград/.  

На територията на общината днес са съхранени и останките от една светиня за 

цялото православно християнство - катедралната църква в Плиска, наричана още 

Голямата базилика. Архитектурата на храма има характерно за този период решение: 

през тържествен вход богомолците влизат в огромен вътрешен двор - атриум, с 

колонада отстрани и кладенец в средата. През двора те попадат в предверието на храма 

(притвор-нартекс), а оттам - в основното пространство (наос), което се състои от три 

кораба. Покривът на средния кораб бил по-висок и наосът се осветявал от високо 

разположени прозорци. В средата се намирал амвон, а в дъното - олтар. До базиликата 

бил изграден дворецът на първия архиепископ на България и голям манастир. Тук 

именно княз Борис Покръстител поканил най-изявените последователи на 

първоучителите Кирил и Методий - Климент, Наум и Ангеларий. Археологическите 

проучвания подсказват, че на това място е поставена солидната основа на 

православното просветителство, на духовния живот в княжеския двор и държавата. 

Към манастира на българския архиепископ било открито и първото училище. 

Тогавашните ученици пишели върху навосъчени дървени таблички с метални писала. 

Тук започнало процъфтяването на старобългарската литература и огромното й влияние 

върху средновековната култура в Сърбия, Русия и Румъния.  

Според някои автори отначало селището Нови пазар било разположено в 

подножието на местността "Стана" и основаването му се свързва с времето на Първото 

Българско царство /В.Маринов/. Установяването на сегашното му местоположение се 

отнася към края на XVII и началото на XVIII век и е свързано с легенди, които 

обясняват възникването му с разкриване на пазар /кръстовище на важни пътища за 

Варна, Русе и Добруджа/, с разоряване на околни селища или с разрушаване на старото 

поселище от кръстоносците в 1444 г. /К.Шкорпил, проф. А.Иширков/. С турския 

завоевателен поход от 1388 г. цялата североизточна част на България, а в това число и 

земите на Новопазарския край попадат под Отоманско робство. Значителна част от 

населението е избита. Започва процес на насилствено ислямизиране на останалото 

население, който през следващите столетия добива масов характер.  

Името на Нови пазар, като силно укрепено селище с крепост, се свързва с похода 

на Владислав III през 1444 г. На 18 октомври кръстоносците имат тежък кръвопролитен 

бой за овладяването му, продължил 4 денонощия. Всички защитници са избити, 

селището и крепостта са разграбени и опожарени. Войските остават 4 дни в Нови пазар, 

след което започва похода към Провадия и Аксаково. В битката на 10 ноември 

Владислав Варненчик загива. 

Обществено-икономическия напредък на Нови пазар започва през втората 

половина на XVIII в. Той е предизвикан от радикалните социално-икономически 
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процеси и обществени изяви в периода на нашето национално Възраждане, и е свързан 

с притока на български заселници от съседните български села.  

Контактите с руските войски, които многократно влизат в Нови пазар (през 

1774, 1810, 1828 и 1829 г.), способствуват за повдигане на националното съзнание на 

местните българи и за засилване на стремежите им към свобода. Войните причиняват 

многобройни бедствия и злини за местното население, но въпреки това, много често 

българите открито се включват и подпомагат руската армия с храни и фуражи, служат 

като водачи и разузнавачи. 

Следващият период до Освобождението се характеризира с още по-бързо 

развитие на социално-икономическите отношения. Населението нараства /според 

преброяването през 1865 г. то е 1 717 души/. Заедно с традиционните отрасли 

земеделие и животновъдство, разпространение получават занаятите. Разширява се 

дейността на местните търговци,  увеличава се търговския обмен на местния пазар. 

Расте делът на българското занаятчийско производство и търговията. През 1863-64 год. 

е построено шосето Шумен-Нови пазар-Варна. Построена е и първата ЖП линия Русе - 

Каспичан - Варна (1863-1867 г). Нови пазар се очертава като икономически център на 

района. Засилват се църковно-националните борби, осъзната е нуждата от просвета. 

В периода на Освободителната война 1877-78 г. Нови пазар е в района на 

активни бойни действия. Източният отряд на княз Александрович блокира турските 

войски от лятото на 1877 до януари 1878 г. в "четириъгълника" на североизточна 

България, без да им даде възможност да участвуват в сериозни бойни действия. В Нови 

пазар руските войски влезли на 17 юли 1878г. Това са частите на 47 Украински полк от 

12 пехотна дивизия на източния отряд и 131 Тирасполски полк от 33 пехотна дивизия 

на същият отряд.  

В деветмесечния си престой руските войски полагат грижи за изграждане на 

българското самоуправление. То е поверено на Градски съвет. Нови пазар става околия 

с 12 общини и 50 селища. През 1901 г. околията е закрита, а през 1925 г. - отново 

възстановена.  
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2.2.1. с.Беджене 

 

 
 

Разположено на южен склон на нисък хълм, в близост до гора и река. Селото е 

малко и спокойно, с красива природа и хубава гледка. В него има каменна чешма с 

минерален извор. На 500м източно, в м.Коджаалан, има останки от антично селище.  

 

2.2.2. с.Войвода (Ойда кьой) 
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В каталога на археологическите паметници в Шуменски окръг (1975г) са 

включени няколко обекта в околностите на селото: 

- Късноантична сграда – вила, 2 км.източно; помещения, склад, двор с кладенец; 

градеж – ломен камък и хоросан; 

- Късноантично градище – 2 км.североизточно от селото, в м.Хисаря; на плато 

40-50 дка, ограничено от дерета; 

- Останки от градеж – 2 км южно, върху естествената Войводска могила; 

- Късноантично селище – 3 км. североизточно, в м.Екенлик; 

- Средновековно селище и некропол - в южната част на селото, край реката 

В селото има православен храм , построен е през 1899 г., който не е в добро 

състояние. 

 

   Могилата до с.Войвода 

 

 

2.2.3. с. Енево 
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Разположено е на 5км от общинския център град Нови пазар и 52км от град 

Варна (магистралата София - Варна е на 1км от селото). Регионът е живописен - леко 

хълмист, с иглолистни и широколистни горички. Наблизо тече малка рекичка. 

В непосредствена близост е местността Елеме - природен парк.  

Православният храм в селото е построен през 1939 година и носи името "Св. св. 

Кирил и Методий". 

 

2.2.4. с.Жилино (Дамаргьоз) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Shoumen/Novi_pazar/Novi_pazar
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Varna/Varna/Varna
http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Sofia-city/Stolichna/Sofia
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Varna/Varna/Varna
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2.2.5. с.Зайчино ореше (Таушан козлуджа) 

 

 
 

Таушан се нарича и един хълм в околността на селото. 

В центъра на селото се намират православен храм “Св.Иван Рилски”  и  

читалище “Христо Ботев” 

На 4 км. северно, в м.”Клиселик”, има останки от антично селище. 
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с.Зайчино ореше от север, от м.”Клиселик” 

 

 

2.2.6. с.Избул (Теке козлуджа) 
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Кавхан Исбул е български кавхан с изключителни заслуги в развитието на 

държавата по време на кановете Маламир (831-836) и Пресиан (836-852). 

На север от селото са горските масиви Бешбунар, Чифлишката гора, Сърта 

томбаджика, които са част от платото Самуиловско възвишение. 

Тук е намерен триумфален надпис върху мраморна колона, увековечаващ 

победите над Византия. Колоната има надпис: „+ Крепост Вукелон” и е служила за 

паметник на победата над крепостта Вукелон, която днес се намира в село Маточина, 

община Свиленград, област Хасково. Липсва първият ред от надписа. Колоната се 

намира в Шуменския исторически музей. 

В землището на селото попадат няколко археологически обекта:  

- Тракийско, антично и средновековно селище – 1 км.югоизточно, в м.”Долните 

лозя”  

- Антично селище и некропол; западно, в Латинските гробища; 

- Късноантично селище – 3 км източно, в м.”Чилек чукуруалтъ” 

- Късноантичен контаж – 600м северозападно, в дола  

- част от Външния град на първата българска столица Плиска (в южния край на 

землището)  

Селският събор е на 2 август - Илинден. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/831
https://bg.wikipedia.org/wiki/836
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/836
https://bg.wikipedia.org/wiki/852
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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2.2.7. с.Мировци (Мураданлар) 

 

 
 

Селото е възникнало през времето на Османското владичество под името 

Мураданлар като селище на компактно турско етническо население. Относно старото 

му име има различни мнения. Най-подробни сведения и с най-много цитирани 

източници са дадени от Д.Борисов в книгата му „Село Мировци“ : „Днешното село 

Мировци е на мястото на съществувалото селище - Нурабдал, за което има писменни 

доказателства още от 12.09.1573 г. Мураданлар е преименовано на с.Мировци през 

1934 година“.  

Местността е леко хълмиста с недълбоки оврази, в които текат малки рекички: 

„Долап дере“- което в долния си край се нарича „Сюлейман дере“ и започва от горната 

чешма в местността „Елте“; „Мировското дере“- започва от двете чешми под 

училището; „Толум дере“ – тръгва от Димовото кладенче - събира водите си от извора 

Габара, от каптажа Толум дере, от Синия кладенец и от Гюнгермес. Общото трите 

дерета (малки рекички) се събират при с.Есеница и образуват „Караман дере“, при 

с.Медово се присъединяват водите на други дерета от изток и така образуват „Сухата 

река“, която пресъхва край с Карапелит.  

Най-високата триангулачна точка в Мировското землище е в местността 

„Бейалан“- 417 метра надморска височина. 
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Около селото се намират: тракийско, антично и средновековно селище – 

м.”Карапетлик”, средновековно селище – 2 км.югозападно, м.”Ялтето”; средновековно 

селище и некропол – 3 км.североизточно – м.”Тулумдере”. 

Училище “Васил Левски” е построено през 1902 – 1903г., а  сградата на 

читалището – през 1936г.  

Църквата "Св. Димитър” е частично ремонтирана, но все още негодна за 

служение. 

През 1906 – 1908 в селото в построена мелница. 

Селото има събор на 8 ноември. 

 

 

 

2.2.8. гр.Нови пазар 

 

 
 

Град Нови пазар е възникнал от руините на антична крепост. Първите писмени 

сведения за него датират от 1444 год. В тях се споменава "Йени пазар" /Нови пазар/ 

като укрепеното селище, край което се е състояла първата голяма битка на полско-

унгарския крал Владислав ІІІ Ягело-Варненчик срещу турците. В следващите векове 

Нови пазар е "касаба", т.е. градец. Това свидетелстват пътешествениците, преминаващи 

през него - Георг Март Рагузиум, Евлия Челеби, Руджер Божкович.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
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През ХIХ век населението е обхванато от възрожденски дух. През 1840г. е 

изградена къща за бъдещия даскал - Илия Вълчев от Кортен. Голямата одая в нея е 

първата класна стая на къщата-училище.  

През 1850 г. по инициатива на Петко Курооглу и Вълчо Станев от с. Енево е 

построен 

православен храм „Света Петка". 

Видният гражданин на "Йени пазар" Иван К. Радов оглавява местните борби за 

самостоятелна църква и народна просвета, в резултат на които през 1972г. в града е 

основано читалището. Тук е бил организиран таен революционен комитет, а сред 

новопазарчани е имало и хайдути, и опълченци. 

Градът е освободен на Св. Марина - 17 юли 1978г. С княжески указ №1071 от 

декември 1883 год. Александър І Батенберг обявява Нови пазар за град. Тук израстват 

няколко поколения просветени българи, след които има дейци на науката, изкуството, 

спорта. Сред тях са проф. Жеко Радев - един от първите български географи, цигуларят 

проф. Леон Суружон и сестра му - художничката Султана Суружон, писателката 

Калина Малина, историкът проф. Петър Тифчев, първият " д-р хонорис кауза" на 

Спортната академия - треньорът Иван Абаджиев и др.  

Една от основните забележителности на града е часовниковата кула.  

 

 

 Църквата “Св.Петка” 

(Св.Параскева”) 
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  Килийното училище (нова 

сграда) 
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Експозиция в килийното училище 

 

2.2.9. с.Памукчии  
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Функционира основно училище „Христо Ботев“ 

В селото има православен храм „Св. Иван Рилски“. Той е последният храм 

осветен от Варненско-Преславския митрополит Симеон през 1927 г. Храмът е в добро 

състояние. 

Всяка година в селото се организира мото събор. Съборът започва на 20 юни 

продължава до 23 юли. За първи път е организиран през 1939 от "Шуменско пиво", 

когато цар Борис III прочита официален манифест и по негово нареждане фестивала 

става ежегоден. 

 

 

2.2.10. с.Писарево (Язъджи) 
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Според местната легенда за името на селото, по време на османското нашествие 

имало само един писар в това и околните села. В началото на 20 век е заселено с 

преселници от Севлиевския балкан. 

Храмът „Св. Успение Богородично“ (построен през 1914 г.) със стени от дялан 

камък е един от най- живописните в района. 
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2.2.11. с.Правенци (Довруклу, Правници) 
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2.2.12. с.Преселка (Гьокчери кьой) 

 

 В околностите на селото има антично селище (1 км южно), мост в м.Кадъка (3 

км югоизточно), средновековно селище в м.”Орманлар” (1,5км югоизточно) 
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2.2.13. с.Сечище (Сюлейман кьой) 

Край селото при чешмата Сатма чешмеси е намерен известният 

Сюлейманкьойски надпис - значим български епиграфски паметник от времето на кан 

Омуртаг. 

 

 
2.2.14. с.Стан (Гьоджедии) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3
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Късноантична и средновековна крепост "Станата"/"Стан" се намира на 3 км. 

северно по права линия от центъра на селото, върху рид на платото Стана. От запад, юг 

и изток е ограничено от стръмни ридове, а от север е издълбан изкуствен ров. Има 

неправилна форма с площ над 40 дка. К. Шкорпил отбелязва 4 кули на северната стена 

и вход в северната част на западната стена. Съществувала е през 5-11 век. Надморска 

височина: 352 м. GPS координати: 43°22’09” С.Ш. и 27°16’07” И.Д. 

Землен вал при с. Стан: 

Старобългарския землен вал при село Стан представлява широко отворена дъга, 

изпъкнала на изток, разположена в подножието на височината „Стана”. 

Североизточната отсечка се намира по двата бряга на р. Капаклъдере и достига до 

покрайнините на с. Стан. Източната отсечка пресича шосето Шумен- Варна и с южния 

си край достига до м. Коджамезар, североизточно от с. Зайчино ореше. Южната отсечка 

е перпендикулярна на източната и се простира от северния склон на Еневското 

възвишение до м. Птича могила, североизточно от с. Енево, Шуменско. Общата 

дължина на вала е 5.2 км., като двата му края опират до брега на р. Капаклъдере. 

Земленият насип е широк до 15 м. и е висок до 2,5 м. Ровът е с широчина 10 м. и 

дълбочина 1.2 м. П.Петров. Най- добра точка за наблюдение на 910 метра от отбивката 

за село Стан, в посока Варна на пътя вдясно. Правата линия на вала си личи през 

нивата. Спуска се на 1.22 км. в леко югозападна посока на юг от шосето. На същото 

място трябва да си личи и северно от шосето. Надморска височина: 170 м. GPS 

координати: 43°20’07” С.Ш. и 27°15’48” И.Д.  (Петров, П. Образуване на българската 

държава) 
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След повече от 40 годишно прекъсване, през 2003 година театралната дейност 

при читалище "Просвета" е възстановена. Сформирана е трупа от 15 участника-всички 

жители на селото. Трупата носи името на бележит читалищен деец от близкото минало 

- Симеон Русакиев. През 2010г читалище "Просвета-1924 г.", организира първия по 

рода си в Община Н.пазар, детски събор за народно творчество "Слънчова люлка". 

 

2.2.15. с.Стоян Михайловски (Кайкъ кьой) 

 

 
 

В западната част на землището на селото попада част от Външния град на 

първата българска столица Плиска.   

 

 

2.2.16. с.Тръница (Чалъклар) 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Това малко българско село се намира в Лудогорието на 25 километра 

североизточно от Нови пазар. 

Някога селото се намирало между двете могили, върху старо римско, после 

турско селище. Двете могили са били свързани с път. И до днес в нивите се намират 

парчета от точена керамика, а понякога и монети. 

2.3. НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

2.3.1. Традиционни обичаи и празници 

Нови пазар е домакин на три национални конкурса: 

- Литературен конкурс „Калина Малина” за детско-юношеска литература. 

Провежда се 

веднъж на три години от 1984 г. до сега. Лауреати на конкурса са Николай Зидаров, 

Асен Босев, Иван Цанев, Георги Струмски, Недялко Йорданов, Валери Петров и Леда 

Милева и др. 

- Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши”. Провежда се 

ежегодно от 29.04. до 02.05. Тук си дават среща най-талантливите изпълнители от 

музикалните училища, паралелки, школи, както и от Музикалната академия. Конкурсът 

е трамплин за по- 

нататъшна изява на много млади хора. 

- Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни 

ритми“.Провежда се всяка година от 14 до 16 май. 

На 1 и 2 май се провежда събор на целия град “Станата пее”, изнесен в местността 

Станата (6 км от центъра на града). 

Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като 

най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне. 
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2.3.2. Културни институти 

На територията на Община Нови пазар функционират 17 културни института - 14 

читалища, една картинна галерия и два музея: 

 

Народно читалище ”Христо Ботев - 1872 г.” гр. Нови пазар;  

Народно читалище ”Назъм Хикмет – 1954г.” гр. Нови пазар;  

Народно читалище ”Напредък” с. Беджене;  

Народно читалище ”Напредък-1928г.” с. Войвода;  

Народно читалище ”Васил Левски - 1895” с. Енево;  

Народно читалище ”Просвета-1929” с. Жилино;  

Народно читалище ”Христо Ботев-1922” с. Зайчино ореше;  

Народно читалище ”Отец Паисий-1928” с. Избул;  

Народно читалище ”Развитие” с. Мировци;  

Народно читалище ”Просвета - 1919” с. Памукчии;  

Народно читалище ”Пробуда” с. Правенци;  

Народно читалище ”Просвета-1921” с. Преселка;  

Народно читалище ”Просвета-1924” с. Стан;  

Народно читалище ”Ив. Вазов-1911” с. Стоян Михайловски.  

  

Художествената галерия "П.Персениев" е създадена през 1974год. по идея на 

първооснователите - художниците Петър Персениев, Петко Цанчов и Георги Градев. 

Сбирката е набрана изключително от дарения. Сред многото изявени творци - дарители 

се открояват имената на Васил Стоилов, Стоян Венев, Ненчо Балкански, Илия Бешков, 

Светлин Русев.  Към галерията има музейна сбирка с експонати, открити при 

разкопки в района.   

 В нова сграда с озеленен двор, построена в духа на възрожденските традиции, е 

устроено килийно училище и са подредени предмети от бита в миналото. 

 

2.3.3. Вероизповедания 

Населението изповядва две религии: 

- православно християнство (с църкви в гр.Нови пазар  и селата Мировци, Енево, 

Войвода, Зайчино ореше, Писарево, Памукчии); 

- мюсюлманство (с джамиите в гр.Нови пазар и селата Памукчии, Стоян 

Михайловски, Преселка, Избул, Правенци и Сечище).  

 

3. АНАЛИЗ  НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

    НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

 

3.1. ИЗТОЧНИЦИ 

Анализът е съставен на базата на следните предоставени и издирени данни:  

 

3.1.1. Писмо изх.№ 0800-1338 / 15.08.2014г. от НИНКН, във връзка с 

изработване на Общ устройствен план на община Нови пазар, с четири приложения: 

Приложение 1: Извадка от справочника на недвижимото културно наследство в 

област Шумен, съдържащ списък на обектите на територията на Община Нови пазар 
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със статут на недвижими паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ (отм), 

които съгл.§10,ал.1 и §12, ал.1 от ПЗР на Закона за културното наследство притежават 

статут на недвижими културни ценности (НКЦ).  

В приложението са изброени поименно археологически, исторически, 

архитектурно строителни и художествени НКЦ в 10 от 16-те населени места на 

общината (по азбучен ред – с.Беджене – 1бр, с.Войвода – 7 бр., с.Зайчино ореше – 1 бр., 

с.Избул - 5 бр., с.Мировци – 2 бр., гр.Нови пазар – 23 бр., с.Преселка – 3 бр., с.Стан – 1 

бр., с.Стоян Михайловски – 6 бр., с.Тръница – 1 бр, общо – 50 обекта). Обектите са 

номерирани поотделно за всяко населено място, като “Ров и вал на землено укрепление 

на Плиска” фигурира два пъти, защото е разположен в землищата на две села - с.Избул 

и с.Ст.Михайловски. 

Данните за местоположението (административен адрес, УПИ, ПИ) не са пълни, а 

тези, които са посочени, не са точни.  

(Това приложение има актуализация, изпратена с писмо изх.№ изх.№ 0800-

843 / 17.06.2016г. от НИНКН – виж коментар по-долу).  

Приложение 2: Протокол от 29.10.2012г. на междуведомствена комисия, с 

предложения за: 

1. Актуализация на режимите за опазване на археологическия резерват 

“Ранносредновековен град Плиска” - вариант А, вариант Б; 

2. Режими за опазване на охранителната зона на археологическия резерват; 

3. Режими на опазване на археологическа недвижима културна ценност 

“Манастир “Голямата базилика” в землището на с.Стоян Михайловски; 

4. Режими на опазване на археологическа недвижима културна ценност 

“Средновековен каменен път от източната порта до “Манастир “Голямата базилика” в 

землището на с.Стоян Михайловски; 

5. Режими на опазване на археологическа недвижима културна ценност “Ров и 

вал на земленото укрепление на Плиска” в землищата на с.Стоян Михайловски и 

с.Избул в община Нови пазар, с.Върбяне и гр.Плиска в община Каспичан; 

6. Режими на опазване на археологическа недвижима културна ценност 

“Гражданска постройка (обект № 32) пред Източната порта на Плиска; 

7. Режими на опазване на археологическа недвижима културна ценност 

“Жилищно-производствен комплекс (обект № 31) в землището на с.Стоян 

Михайловски; 

В текста на писмото от НИНКН се казва, че с протокол на СЕСОНКЦ № 36 от 

29.01.2013г. е прието предложението за актуализация на режимите за опазване на 

археологическия резерват “Ранносредновековен град Плиска” – вариант “А”, но към 

15.08.2014г. процедурата не е била приключена. Не е била приключена и за останалите 

НКЦ в протокола. 

Приложение 3: Разпореждане № 1711 / 22.10.1962г. на МС за обявяване на 

селищните и надгробните могили и на средновековните отбранителни валове за 

паметници на културата от национално значение. 

Приложение 4: Писмо изх.№ 4349 / 04.12.1992г. от МК-НИПК за декларирането 

като исторически паметници на възпоменателните знаци, издигнати по повод участието 

на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945г. 
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3.1.2. Писмо изх.№ 0800-843 / 17.06.2016г. от НИНКН, във връзка с изготвяне 

на общинска стратегия за опазване на културното наследство, с четири приложения: 

Приложение 1: Извадка от справочника на недвижимото културно наследство в 

област Шумен, съдържащ списък на обектите на територията на Община Нови пазар 

със статут на недвижими паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ (отм), 

които съгл.§10,ал.1 и §12, ал.1 от ПЗР на Закона за културното наследство притежават 

статут на недвижими културни ценности (НКЦ).  

Списъкът е актуализиран след издадената Заповед № РД9Р-34 / 17.08.2015г. на 

Министъра на културата, с която на “Вътрешен град на Плиска” с манастир “Голямата 

базилика” и “Средновековен каменен път” е предоставен статут на групова 

археологическа недвижима културна ценност с категория “национално значение”, и са 

определение режими на опазване, отразени в протокол на междуведомствената комисия 

от 29.10.2012г.  

В актуализирания списък обектите в землището на с.Стоян Михайловски са 

намалени от 5 на 4 бр., с което общия брой на НКЦ в община Нови пазар намалява от 

50 на 49. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

в приложение 1 към изх № 0800/15.08.2014г.  в приложение 1 към изх № 0800б-

843/17.06.2016г. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

-------- 

1. Късноантично селище     1. Късноантично селище 

2. Късноантичен некропол    2. Късноантичен некропол 

3. Манастир “Голямата базилика”   3. Жилищно-производствен комплекс № 31 

4. Средновековен каменен път    4. Ров и вал на землено укрепление на Плиска 

5. Жилищно-производствен комплекс № 31  5. “Вътрешен град на Плиска”  

            с манастир “Голямата базилика”  

     и “Средновековен камене път” 

6. Ров и вал на землено укрепление на Плиска     - 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

При съпоставка на данните за Североизточен район и област Шумен с данните за 

община Нови пазар се оказва следното: 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
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в т.ч. Нови пазар     49       -                         5                         1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Сл. от НКЦ в СИР            1,5%                       0                            2,8%                      12,5% 

       от НКЦ в област Шумен             7,8%                      0            3,4%                      25   % 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

В актуализирания списък на НИНКН обектите са номерирани поотделно за 

всяко населено място. От изходните данни, предоставени в този вид, следва, че в 

графичната част на ОУПО Нови пазар НКЦ не могат се обозначат еднозначно. Затова в 

проекта за ОУПО се въвеждат условни означения, с които НКЦ са отразени в 

графичната част.  

Условните означения имат две съставки: пореден номер на населеното място (по 

азбучен ред - от 1 до 16) и поредния номер на НКЦ в съответното населено място от 

списъка на НИНКН. Приложеният по-долу списък е допълнен и с актуални данни (ПИ, 

УПИ, квартал) на НКЦ в гр.Нови пазар: 
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Приложение 2: Заповед № РД9Р-34 / 17.08.2015г. на Министъра на културата за 

птредоставяне на статут на “Вътрешен град Плиска” с Манастир “Голямата базилика” и 

“Средновековен каменен път” с класификация на групова археологическа недвижима 

културна ценност, с категория “национално значение”; определени са териториален 

обхват и предписания за опазване; 

и  Протокол от 29.10.2012г. на междуведомствена комисия 

(същият като приложение 2 към изх.№ 0800-1338 / 15.08.2014г. от НИНКН) 

Приложение 3: Разпореждане № 1711 / 22.10.1962г. на МС за обявяване на 

селищните и надгробните могили и на средновековните отбранителни валове за 

паметници на културата от национално значение. 

Приложение 4: Писмо изх.№ 4349 / 04.12.1992г. от МК-НИПК за декларирането 

като исторически паметници на възпоменателните знаци, издигнати по повод участието 

на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945г. 

 

4. Писмо изх.№ 0800-1717 / 01.10.2016г. от НИНКН отн. консултация по задание за 

определяне обхвата на Екологичната оценка на “Общ устройствен план на Община Нови пазар. 

В писмото са посочени принципните изисквания на НИНКН към екологичните 

оценки на ОУПО, някои от които се отнасят и за част “Културно наследство”. Само тук 

е даден общия брой на декларирани и обявени НКЦ – 50 (но след актуализацията на 

приложение 1 от предходното писмо те намаляват на 49). За брой на археологическите 

обекти, регистрирани в АИС-АКБ е посочена цифрата 38 (а по списъка на РИМ към 

писмо изх.№ 584г. / 24.11 2016г. 

те са 44 – виж по-долу)  

 

3.1.3. Писмо изх.№ 08-02-21/3 / 31.10.2016г. от Областна администрация-

Шумен, в което са изброени 10 бр. военни паметници: в гр.Нови пазар (1бр.), 

с.Беджене (3 бр.), с.Войвода (1 бр.), с. Мировци (1 бр), с. Писарево (1 бр.), с.Преселка (1 

бр), с.Стан (1 бр.), с.Стоян Михайловски (1 бр.)  

с приложения: 10 бр.анкетни карти. 

Военните паметници са номерирани последователно от 1 до 10. Паметникът в 

с.Войвода фигурира както в списъка на Областна администрация (под № 5), така и в 

списъка на НИНКН (под № 7).  От изходните данни, предоставени в този вид, следва, 

че в графичната част на ОУПО Нови пазар НКЦ не могат се обозначат еднозначно. 

Затова за военните паметници в списъка от Областна администрация-Шумен, се 

въвеждат условни означения, с които НКЦ са отразени в графичната част на проекта – 

пред поредния номер на всеки военен паметник се поставя “В”:  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

В1. Паметник на загиналите във войните от Община Нови пазар  - гр.Нови пазар 

В2. Паметник на загиналите във войните 1912-1918г.   - с.Беджене 

В3. Паметник на загиналите във войните 1912-1913г. и 1915-1918г.  - с.Беджене 

В4. Паметник на загиналите в Отечествената война 1944-1945г.  - с.Беджене 

В5. Паметник на загиналите във войните 1912-1918г.   - с.Войвода 

В6. Паметник на загиналите във войните 1912-1913г.,  

      1915-1918г. и 1944-1945г.      - с.Мировци 

В7. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945г. - с.Писарево 

В8. Паметник на загиналите от селото във войните 1912-1913г.,  

      1914-1918г. и 1944-1945г.      - с.Преселка 

В9. Паметник на загиналите от селото във войните  
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      1914-1918г. и 1944-1945г.      - с.Стан 

В10. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война  

       1944-1945г.         - с.Стоян 

Михайловски 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

3.1.4.  Писмо изх.№ 584г. / 24.11 2016г. от Регионален исторически музей-

Шумен с две приложения:  

Списък на регистрираните археологически паметници: описани са 220 обекта. 

Обособени са обектите, преминали пререгистрация в АИС - Археологическа карта на 

България и тези, нерегистрирани в АКБ. Местоположението на всички обекти е 

определено в полярна координатна система - с разстояние от центъра на населеното 

място (или от музея в археологическия резерват) и ъгъл на отклонение в градуси.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Населено място   от№  дo№   бр. в т.ч.   рег.карти 

в АКБ      приложени неприложени 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

- гр.Нови пазар   №     1 - №   30 30  11  11  -

  

- с.Беджене    №   31 - №   39    9   -   -  - 

- с.Войвода    №   40 - №   59  20   -   -  - 

- с.Енево    №   60 - №   68    9   -   -  - 

- с.Жилино    №   69 - №   78  10    1    1 

- с.Зайчино ореше   №   79 - №   87    9   -   -  - 

- с.Избул    №   88 - № 107  20 10    6   4 

- с.Мировци    № 108 - № 128  21  -   -   - 

- с.Памукчии    № 129 - № 145 17   4    4   - 

- с.Писарево    № 146 - № 156  11  -   -   - 

- с.Правенци    № 157 - № 170  14  11    6  5 

- с.Преселка    № 171 - № 177    7   -   -  - 

- с.Сечище    № 178 - № 189  12   1    1  -  

- с.Стан    № 190 - № 204  15    2    2  - 

- с.Стоян Михайловски  № 205 - № 216 12   4    4  - 

- с.Тръница    № 217 - № 220    4    -   -  - 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 ОБЩО:              220 44  35  9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

Копия на регистрационни картони (44 бр.) на обектите, регистрирани в АКБ. В 

списъка са посочени 44 обекта, но приложените регистрационни картони са 35. Деветте 

липсващи картона са за единични постройки на територията на АР 

“Ранносредновековен град Плиска”.   

В графичната част на проекта археологическите обекти са отразени със 

съответните им номера от списъка на РИМ. 
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Въпреки известни различия в наименованията, описанията и местоположението, 

някои от обектите в списъка на РИМ безспорно съвпадат с НКЦ в списъка на НИНКН.  

При съпоставката се оказва, че има около 19 (сигурни или вероятни) съвпадения, 

отразени в таблиците по-долу. Оказва се също, че: 

- от НКЦ в списъка на НИНКН само земленото укрепление, което се намира на 

около 2-2,5км северозападно от гр.Нови Пазар, има пререгистрация в АКБ; 

- ров и вал на земленото укрепление на Плиска, което се намира в землищата на 

с.Избул и с.Стоян Михайловски, включени в списъка на НИНКН, не са отразени в 

списъка на РИМ.  

Належащо е да се направи актуализация на двата списъка от страна на 

НИНКН и НАИМ-БАН, с определяне на точните географски координати и 

точните наименования на всички известни археологически обекти, съпоставянето 

им и отчитане на съвпаденията.    

В следващата таблица е направен опит за такава съпоставка: 
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3.2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ  

 

3.2.1. Класификация според научната и културната област, към която се 

отнасят (чл.47 от ЗКН). 

 

- Актуализираната извадка от справочника на недвижимото културно наследство 

в област Шумен (изпратена с Писмо изх.№ 0800-843 / 17.06.2016г. от НИНКН), 

съдържаща списък на обектите на територията на Община Нови пазар със статут на 

недвижими паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ (отм), които 

съгл.§10,ал.1 и §12, ал.1 от ПЗР на Закона за културното наследство притежават статут 

на недвижими културни ценности (НКЦ),  включва: 25 археологически, 2 исторически, 

21 архитектурно-строителни и 1 художествена НКЦ, както следва:  

 

  НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ       

  от списъка на НИНКН изх.№0800-843 / 17.06.2016г.    

              

   според научната и културната област,     

   към която се отнасят (чл.47 от ЗКН)     

   НКЦ в т.ч.       

№ населени места общо архе- исто- архит.- худо- 

по    ологи- ри- строи- жест- 

ред    чески чески телни вени 

            

    бр. бр. бр. бр. бр. 

1 2 3 4 5 6 7 

             

1. с.Беджене 1 1      

2. с.Войвода 7 5 1   1 

3. с.Енево          

4. с.Жилино          

5. с.Зайчино ореше 1 1      

6. с.Избул 5 5      

7. с.Мировци 2 2      

8. гр.Нови пазар 23 2  21   

9. с.Памукчии          

10. с.Писарево          

11. с.Правенци          

12. с.Преселка 3 3      

13 с.Сечище          

14 с.Стан 1 1      

15 с.Стоян Михайловски 5 5      

16 с.Тръница 1   1     

             

  бр. 49 25 2 21 1 

  общо     49     

 

 

С няколко изключения, за описаните НКЦ са посочени следните данни: 

наименование; приблизително местоположение; документи за деклариране или 

обявяване;  културна и научна област, към която се отнасят; категория според 
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културната и научната стойност. Не е посочена принадлежност към определен 

исторически период. 

 

 

3.2.1.1. Археологически НКЦ 

 

Това са “материални следи за  човешка дейност, неделими от средата, в която 

са създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания “(ЗКН, чл.47, 

т.1) 

- Актуализираната извадка от справочника на недвижимото културно наследство 

в област Шумен (изпратена с Писмо изх.№ 0800-843 / 17.06.2016г. от НИНКН), 

съдържаща списък на обектите на територията на Община Нови пазар със статут на 

недвижими паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ (отм), които 

съгл.§10,ал.1 и §12, ал.1 от ПЗР на Закона за културното наследство притежават статут 

на недвижими културни ценности (НКЦ),  включва 25 обекта, в т.ч.:  

- 24 единични археологически НКЦ;  

- една групова археологическа недвижима културна ценност – “Вътрешен град 

на Плиска”, Mанастир “Голямата базилика” и “Средновековен каменен път”, 

съгл.Заповед № РД9Р- 34 / 17.08.2015г. на Министъра на културата.  

 

 

Археологически резерват “РАННОСРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ПЛИСКА” 

 

По последни данни резерватът заема площ от 21,9 км2. Цялата територия 

(Външен град) е оградена със землено укрепление, съставено от землен вал, ров и 

берма. То е изградено в първата половина на VIIIв. Вътрешния град, разположен 

приблизително в центъра на Външния, е защитен с каменна крепост. Във Вътрешния 

град има Цитадела. 
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        План на Плиска  

(Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг, 

1975г.) 

Първите проучвания в Плиска са направени от Карел Шкорпил, който заедно с 

Фьодор Успенски започва разкопки през 1899г. Шкорпил поставя началото и на 

съставянето на археологическа карта на Външния град. Тогава той определя площта му 

на 23,3км2. Върху топографска основа с релеф, хидрография и топонимия на 

местността, той нанася съществуващите населени места, пътища, чешми, гробища и 

други обекти, спрямо които локализира археологическите останки – ров и вал, могили, 

пътища, каменни постройки, девташлари. Десетилетия след това археолозите ползват 

тази карта като основа и нанасят върху нея новооткритите обекти, като запазват 

дадените от него наименования и продължават въведената от него номерация.    
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            Към 

1975г. 

 

   През 30-те години на ХХв. археологическите проучвания са съсредоточени 

върху представителните градежи – Дворцовия център във Вътрешния град и Голямата 

базилика (Кр.Миятев, Карасимеонов, Моллов).  

 През втората половина на 40-те и през 50-те години теренните изледвания са 

насочени към паметниците във Външния град, свързани с живота на обикновеното 

население. Открити са селища с жилища-полуземлянки – под основите на обект № 31, в 

района на Асар дере. Разкопани са няколко църкви и граждански постройки 

(Ст.Михайлов, Н.Мавродинов, Атанас Милчев, Ст.Станчев). Всички новооткрити 

обекти се нанасят върху картата на Шкорпил. 

През 60-те и 70-те години на ХХв. Вниманието отново се обръща към вътрешния 

град – предимно към укрепителните съоръжения. Наред с това се проучва и външното 

землено укрепление (Р.Рашев), т.н.Пазарище (Ат.Милчев), сграда № 32 (Р.Рашев), 

Голямата Базилика с манастира и архиепископския дворец до нея (Михайлов, 

Въжарова, Ваклинов, Щерева и др).   

През 80-те и 90-те години разкопките водят до откриване на нови обекти и 

допълване на информацията за известните до момента. Павлина Георгиева прави 

аерофото заснемане на територията на Външния град. С изследванията през този 

период са свързани имената на  археолозите Станилов, Димитров, Янкулов, Аладжов, 

Рашо Рашев, Тодор Балабанов, Витлянов и много други.   

 



 52 
 



 53 

Последната актуална карта на Плиска е изготвена от Янко Димитров. На базата 

на цялата налична информация в нея са нанесени над 100 обекта – селища, крепостни 

стени, болярски имения, църкви, манастири, водопроводи и др.  
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През 2009г. проектът на НАИМ към БАН “Старите български столици Плиска и 

Велики Преслав и техните околности” печели конкурс на Фонда за научни изследвания 

(ФНИ). През 2010г. започва изготвянето на археологическа карта на Плиска. 

Ръководител на проекта е доц.Маргарита Ваклинова, ръководител на темата Плиска – 

Павел Георгиев. Финансирането обаче е отложено и работатата е спряна за една година. 

През това време в Плиска се случва невиждано наводнение (може би най-голямото за 

последните хиляда години), при което депата на базата и музея са наводнени. 

Информацията все още не е възстановена напълно. През 2012г. работата по 

картирането е подновена.  

Резултатите от изпълнението на проекта са представени в специалното издание 

на БАН от 2013г. “Археологическа карта на Плиска”.  В него е описана методиката на 

теренните проучвания, поместен е каталог на регистрираните обекти през 2010 и 2012г, 

каталог на находките, приложението на географските информационни системи (ГИС) в 

археологията, проблемите при проучванията на Външния град. 

До момента на територията на Външния град са регистрирани над 200 обекта. 

 

 

Хронология на актовете за обявяване  

и документите за деклариране на археологическите обекти: 

 

- 1927г., в Държавен вестник, бр.69 е публикуван “Списък на народните 

старини № 1”, издаден от Народен археологически музей – София: обявяват се за 

“народни” старини в цялата страна, в т.ч. в Шумен и околността: 

.... 2. Всички разкопани и неразкопани постройки в градището при Абоба; 
(Указ № 86/обн. 26.03.1925 г. – с. Абоба е преименувано на с.Плисков; 

след 1947 г. – името е осъвременено на с. Плиска, без административен акт; 

Указ № 2190/обн. 20.10.1981 г. – признава с. Плиска за гр. Плиска) 

 

- 1958г. в “Известия”, бр. 70 е обнародвано ПМС № 161 /  05.08.1958г.: 

 “1. Обявяват се за историко-археологически резервати с национално значение 

... територията на Вътрешния  град на Плиска, включена в каменната крепостна 

стена. 

2. ... до окончателното им археологическо проучване се определя временен 

режим за обработване на земята, за застрояване и мелиорации, както следва: 

- забранява се засаждането на нови, разширяването и възпроизводството на 

съществуващи лозя, овощни градини и всякакви други трайни насаждения; 

- обработваемите площи в резерватите се засяват с многогодишни трайни 

фуражни треви; 

- задължават се .... при обработването на земята да прилагат плитка оран; 

...4. Обявяват се за терени, наблюдавани в историко-археологическо отношение 

от Българската академия на науките и от Коларовградския окръжен народен съвет: 

... – територията на Външния град на Плиска, включена в землените 

укрепления, както и самите укрепления (ров и вал), девташларите  в землищата на 

селата Плиска, Върбяне и Златна нива. 

... – землените укрепления в района на ДЗС “Васил Коларов”, Коларовградско, и 

могилите южно от с.Избул, Новопазарско; 

В наблюдаваните терени не могат да се предприемат или планират 

мелиоративни и агротехнически работи или строежи, без да бъде 30 дни по-рано 

уведомен  окръжният народен музей и научната група на АИМ при БАН... ” 
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
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В постановлението не е посочена площ на резервата, не е определена 

охранителна зона. Определени са режими за ползване на земите в резервата и 

наблюдаваните терени.  
 

могили

девташлари

девташлари

ВЪНШЕН ГРАД

ИАР

 
ИАР “Плиска” (Вътрешния град) и наблюдавани терени, съгл.ПМС № 161 / 

05.08.1958г. 

 

- 1970г., в ДВ бр.46 е публикуван Списък на археологическите паметници в 

Шуменски окръг; 

Под № 127 в списъка е Национален исторически резерват Плиска, на 

територията на  който са изброени 52 обекта, в т.ч. в община Нови пазар: № 1 – землено 

укрепление, № 17 – Голямата базилика, № 18 – манастирски сгради при Голямата 

базилика, № 19 – старинен път до Голямата базилика. В списъка има и други 21 

археологически обекта, разположени в същата община. 

 

- 1981г., в ДВ, бр.14 / 17.02.1981г. е публикувана Наредба № 22 на Комитета за 

култура (КК) и Комитета по архитектура и благоустройство (КАБ) за опазване на 

историко-археологическите резервати “Плиска”, “Преслав” и “Мадара”;  
 “...Чл.2. Границите на резерватите се определят както следва: 

... 1.Резерват “Плиска”:  

а) от изток, запад, север и юг границите следват очертанията на земленото укрепление на 

външния град 

б) за охранителна зона се определя територията с широчина 50м от външния ръб на рова на 

земленото укрепване от четирите му страни 
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...Чл.7: С оглед пълноценното опазване на археологическите паметници в резерватите и 

целесъобразното стопанисване на земята се установява следният режим за нейното ползване: 

1. От обработваемия поземлен фонд се изключват площите на Вътрешния град Плиска... 

2. Останалите земи, включени в границите на резерватите, се ползват съгл.временния режим, 

определен в чл.2 на ПМС № 161 ... 

...4. Съществуващите лозя се оставят до тяхното амортизиране” 

В тези граници резерватът и охранителната му зона обхващат едно населено 

място – съвременния гр. Плиска, и земеделски земи. 
 

50

могили

девташлари

девташлари

м

охраните лна зона

Вътрешен
град

Външен град

ИАР "ПЛИСКА"

 
Граници и охранителна зона на ИАР “Плиска”, съгл. Наредба № 22 от 1981г. 

 

През 1997г. са издадени следните актове за собственост на археологическия 

резерват:  

- Акт № 18 / 17.03.1997г., изд.от Министерство на финасите, за изключителна 

държавна собственост на недвижим имот в гр.Плиска, представляващ Резерват 

“Плиска”.  

Актът се отнася за територията на Вътрешния град, оградена от каменната 

крепостна стена. Стопанисването и управлението се предоставя на община Каспичан. 

- Акт № 1148 за поправка на акт № 18 / 17.03.1997г., с който стопанисването и 

управлението на резервата с площ 505,34 дка се предоставя на Министерството на 

културата. 
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   Югоизточната кула на вътрешния град 

 

 

 

- 2009г. - Законът за културното наследство е следващият акт за статут на НКЦ, 

който засяга археологическия резерват в частта му на територията на община Нови 

пазар.  

Съгл. чл.146, ал.3, Голямата базилика има статут на археологическа културна 

ценност с категория “национално значение”. 

 

- Акт № 1341 / 24.08.2009г. за частна общинска собственост поземлен имот № 

000120 от землището на с.Стоян Михайловски, община Нови пазар, с площ 41,513 дка -  

предоставя се за управление и стопанисване на кмета на община Нови пазар. В имота е 

разположена археологическата недвижима културна ценност “Голямата базилика”. 

 

- 2011г., изменение на ЗКН – в приложение към чл.50, ал.3 е публикуван списък 

на археологическите резервати, в който под № 3 е включен Археологически резерват 

“Ранносредновековен град Плиска”. 

С изменението на закона през 2011г. и включването в списъка-приложение към 

чл.50 ал.3 на ЗКН, археологическият резерват получава ново наименование и статут с 

особена територално устройствена защита, съгл.1л.10, ал.2 от ЗУТ. Режимът на 

опазване (териториален обхват, граници и предписания) не са променени.  

 

АР “Ранносредновековен град Плиска” е разположен в две съседни общини.   

По-голямата южна част на Външния град, (в т.ч. и Вътрешния град), се намира в 

община Каспичан. Североизточната част на Външния град, в която са Манастир 

“Голямата базилика” и “Средновековен каменен път”, се намира в община Нови пазар. 
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ОБЩИНА КАСПИЧАН

м

Вътрешен
град

Външен град

АР 

"Ранно

средновековен

град Плиска"

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

 
 

- 29.10.2012г. – Протокол на междуведомствена комисия, в изпълнение на  

Заповед № РД9К-192 / 17.10.2012г. на Министъра на културата. Протоколът съдържа 

предложение за актуализация на режимите – граници и предписания за опазване на 

НИАР “Плиска” и предложение за предоставяне на статут на ЕНКЦ “Голямата 

базилика” . 

  Предложенията всъщност са повече и са оформени в 7 точки. Четири от тях 

засягат обекти на територията на община Нови пазар: 

 

 1. Археологически резерват “Ранносредновековен град Плиска” 

  

Вариант А (приет по-късно от СЕСОНКЦ с протокол № 36 / 29.01.2013г.)  

 а) Териториален обхват – имоти от землищата на: 

 - с.Стоян Михайловски – имоти с номера по КВС: 000120 (Манастир 

“Голямата базилика”), част от 000024 (селскостопански път), 000194 

(селскостопански път), 000122 (асфалтов път и средновековен каменен път).   

 - гр.Плиска – имоти с номера по КВС: 013001 (Вътрешен град), 000002 (полски 

път), 000004 (селскостопански път), 000003, 000001, 000017 (селскостопански път), 

000018, 000016, 000015, част от 000008 (асфалтов път),  000006 (селскостопански 

път), 000007, 000010, 000009 (гражданска сграда № 32) и 000031.  

 Площта на резервата е 702,636 дка. 
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 От приложението към протокола се вижда, че става въпрос за вътрешния град и 

малка част от външния град – около каменната крепостна стена, каменния и асфалтовия 

път, и Манастира с Голямата базилика. 

 

 

б) Граници на резервата 

- от север – по северната граница на имот 000024, по западната и северната 

граници на имот 000194 от землището на с.Стоян Михайловски, и по северните 

граници на имоти 000002, 000004, 000003, 000001 от землището на гр.Плиска; 

- от изток – източната и северната граници на имот 000121 в землището на 

с.Стоян Михайловски, по границите на имот 000009 и по източната граница на имот 

000008 ((асфалтов път) от землището на гр.Плиска; 

- от юг – южните граници на имоти 000017 и 000016 от землището на 

гр.Плиска; 

- от запад – западната граница на имот 000001 от землището на гр.Плиска; 

 

в) Предписания за опазване на територията на археологическия резерват 

Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, 

реставрация и експониране. 

Забранява се обработката на земята и всякакъв вид строителство, несвързано 

с консервационно-реставрационните работи и социализацията на археологическите 

недвижими културни ценности, като се допуска такова за осигуряване на достъп и 

обслужване на посетителите – защитни покрития, алеи, погледни площадки, 
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площадки за почивка, пейки и експозиционни информационни табла. Допуска се ремонт 

и реконструкция на приемно-информационната сграда пред Източната порта на 

Плиска. Археологически непроучените терени и тези, засипани след проучване, се 

затревяват. 

Допуска се изхраждане на инфраструктура – електрозахранване, 

художествено и алейно осветление, водопровод, канал, след провеждане на 

археологическо проучване на терените, които ще бъдат засегнати.  

Цитираните дейности се съгласуват с МК на основание на чл.84 от ЗКН. 

 

2. Определят се следните режими на опазване на охранителната зона на 

археологическия резерват: 

 

а) Териториален обхват на охранителната зона по КВС  

Петдесет метрова ивица пред имотите на вала и рова на Голямото землено 

укрепление (Аспарухов вал) и имоти и масиви от землищата на:  

- с.Стоян Михайловски – имоти с номера 000116 и 000009 (ров и вал) и масиви с 

номера от 37 до 43 и масив 62; 

- с.Исбул – имот с номер 000400 (ров и вал) и масиви от 32 до 39; 

- с Върбяне – имоти с номера .... и масиви ...... 

- гр.Плиска - имоти с номера .... и масиви ......, гр.Плиска в регулационните му 

граници, както и всички имоти, в които са регистрирани археологически обекти, и 

които са обособени с отделни номера  в КВС към горните землища, и имоти – 

пътища, дерета, пасища, мери и др. според приложената към настоящия протокол 

археологическа карта на Външния град на Плиска. 

 

б) Граници на охранителната зона 

- от север – права, отстояща на 50м.северно от рова и вала в посока изток-

запад, преминаваща през масиви с номера 35 (землище на с.Стоян Михайловски), 28, 

29, 30 и 31 (землище на с.Исбул) 

- от изток – по източната граница на имот 040061 (от землище на гр.Плиска), 

по птрава, отстояша на 50м източно от рова и вала в посока юг-север, преминаваща 

през масиви 54, 53, 51, 45, 44 (землище на с.Стоян Михайловски). 

- от юг – по южната граница на имоти ........ в землището на гр.Плиска; 

- от запад – права север-юг, отстояща на 50м западно от вала и рова, през 

масиви .... в землището на с.Върбяни, по западните граници на имоти .... в землището 

на гр.Плиска. 
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в) Предписания за опазване на територията на охранителната зона 

Определят се четири режима:  

Режим А – селскостопански земи, обособени в имоти и масиви по КВС, в 

които няма индивидуални или групови недвижими културни ценности, определени 

с граници и режими за ползване на земята:  

Определя се като територия за археологическо проучване и наблюдение. 

Запазва се начинът на трайно ползване на земята. Забранява се промяна на 

предназначението на земята , освен при разширение на регулационните граници на 

гр.Плиска в западна, северна и източна посоки. Обработката на земята се ограничава 

до 0,30м. Насажденията с дълбока коренова система (овошки и лозя) се запазват до 
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изживяване. Забранява се възстановяването им и засаждането на нови такива. 

Забранява се извършване на насипни работи.  

Допуска се изграждане и ремонт на инфраструктура, като изкопните работи 

се наблюдават от археолог, определен от РИМ-Шумен, за което Общините 

уведомяват музея за издадените строителни разрешения. По време на строителните 

работи стриктно се спазват изискванията на чл.160, ал.2. 

За комплекса на съществуващия мотел се допуска ремонт и реконструкция в 

рамките на застроената площ, при запазване на етажността и плоския покрив.  

Забранява се бивакуването и паленето на огньове.  

 

 
 

Режим Б – територия на северното разширение на каменната стена на 

Плиска 

Определя се като територия за археологическо проучване и наблюдение. 

Запазва се начинът на трайно ползване на земята. Забранява се промяна на 

предназначението на земята. Обработката на земята се ограничава до 

0,30м.Забранява се засаждането на насаждения с дълбока коренова система (овошки 

и лозя). Забранява се извършване на насипни работи.  

Допуска се изграждане и ремонт на инфраструктура, като изкопните работи 

се наблюдават от археолог, определен от РИМ-Шумен, за което Общините 

уведомяват музея за издадените строителни разрешения. По време на строителните 

работи стриктно се спазват изискванията на чл.160, ал.2. 

Забранява се бивакуването и паленето на огньове.  
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Режим В – земеделски имоти, в които са регистрирани всички 

археологически обекти, обособени с отделни номера в КВС на съответните 

землища, според приложената към настоящия протокол археологическа карта на 

Външния град на Плиска, както и за имоти 043, 046, 009 от масив 43, землище на 

с.Стоян Михайловски, община Нови пазар. 

Определя се като територия за археологическо проучване, наблюдение, 

консервационно-реставрационни работи и социализация. Забранява се обработката 

на земята и имотите до археологическото им проучване могат да се ползват за 

ливади и пасище. Забранява се промяна на предназначението на земята. 

Допуска се изграждане на инфраструктура и трайни защитни покрития, 

свързани със социализацията на обектите.  

Всички дейности се съгласуват с МК съгласно изискванията на чл.84 от ЗКН. 

Забранява се бивакуването и паленето на огньове.  

Режим Г – урбанизирана територия на гр.Плиска 

Определя се като територия за археологическо наблюдение. Всички 

строителни дейности, свързани с изкопни работи, се извършват под наблюдение на 

археолог, определен от РИМ-Шумен, за което Община Каспичан  уведомява музея за 

издадените строителни разрешения. По време на строителните работи стриктно се 

спазват изискванията на чл.160, ал.2. 

Допуска се разширение на регулационните граници на гр.Плиска в западна, 

северна и източна посока.  

 

3. Археологическа недвижима културна ценност “Манастир Голямата 

базилика” 

 

а) Териториален обхват – части от имоти с номера 000024, 000194, 000121 

(полски пътища) и 000120 (“Манастир Голямата базилика”), семлище на с.Стоян 

Михайловски, община Нови пазар. Площта на АНКЦ е 46,182 дка. 

б) Граници на АНКЦ: 

- от север - северната граница на имот 000024 (полски път) 

- от изток – източната граница на имот 000121 

- от юг – южната граница на имот 000121 

- от запад – северната граница на имот 000122 (асфалтов път и средновековен 

каменен път) и западната граница на имот 000194. 

 

в) Предписания за опазване на територията на АНКЦ: 

Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, 

реставрация и експониране. 

Забраняват се всякакъв вид дейности, несвързани с консервационно-

реставрационните работи, като се допускат такива за осигуряване на достъп и 

обслужване на посетителите - защитни покрития, алеи, погледни площадки, 

площадки за почивка, пейки и експозиционни информационни табла. Археологически 

непроучените  терени и тези, засипани след проучване, се затревяват. 

Допуска се изхраждане на инфраструктура – електрозахранване, 

художествено и алейно осветление, водопровод, канал, след провеждане на 

археологическо проучване на терените, които ще бъдат засегнати.  

Цитираните дейности се съгласуват с МК на основание на чл.84 от ЗКН. 

 

4. Археологическа недвижима културна ценност “Средновековен каменен 

път от източната порта до Манастир “Голямата базилика” 
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а) Териториален обхват – части от имоти 000194 и 000121 (селскостопански 

пътища) и имот 000122 (асфалтов път и средновековен каменен път)в землището на 

с.Стоян Михайловски, община Нови пазар. Площ на АНКЦ – 41,122 дка. 

Забележка: най-южният участък на средновековния каменен път, с дължина 

около 27м, попада в границата на резерватната територия. 

 

 

б) Граници на охранителната зона: 

- от север - северната граница на имот 000122 

- от запад –западните граници на имот 000194. 

- от юг – южната граница на имот 000122 

- от изток – източната граница на имот 000121 

в) Предписания за опазване на територията на АНКЦ: 

Определя се като територия за консервация и експониране. Допуска се 

изграждането на инфраструктура и монтаж на информационни табла, извън 

габаритите на каменния път. Терените, незаети от асфалтовото трасе и каменния 

път, се затревяват, а селскостопанските пътища се използват по предназначение. 

Забранява се пресичането на каменния път от всякакви превозни средства, с 

изключение на подхода към музея от север. Забранява се преминаването на 

селскостопанска техника през каменния път и по подхода към музея. 
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5. Археологическа недвижима културна ценност “Ров и вал на земленото 

укрепление на Плиска” 

 

а) Териториален обхват –имоти с номера 000116, 000009 от землището на 

с.Стоян Михайловски, 000400 от землището на с.Исбул, имоти .... от землището на 

с.Върбяни, имоти .... от землището на гр.Плиска. 
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б) Граници на АНКЦ: 

- от север - северната граница на имоти 000116, 000009 от землището на 

с.Стоян Михайловски, северната граница на имот 000400 от землището на с.Исбул, 

по северната граница на имот 000145 от землището на с.Върбяни; 
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- от запад –западните граници на имоти ....  от землището на с.Върбяни и 

имоти .... от землището на гр.Плиска;   

- от юг – южните граници на имоти .... от землището на гр.Плиска;   

- от изток – източните граници на имоти ... от землището на гр.Плиска и 

имоти ;    000009 и 000116  от землището на с.Стоян Михайловски. 

в) Предписания за опазване на територията на АНКЦ: 

Определя се като територия за археологическо проучване, реинтеграция и 

експониране. Забранява се всякакъв вид строителство, включително и 

инфраструктура. Забранява се обработването на земята , с изключение на залесяване 

с дървесни храстови видове по билото на вала и по вътрешната му страна, свързано с 

експонирането. 

Забранява се бивакуването и паленето на огън. Забаняват се всякакви изкопни и 

насипни работи по рова и вала, несвързани с тяхната реинтеграция, както и 

депониране на строителни и битови отпадъци. 

Всички дейности по реинтеграцията и експонирането на АНКЦ се съгласуват с 

МК, съгласно изискванията на чл.84 от ЗКН.  

 

6. Археологическа недвижима културна ценност “Гражданска постройка” 

(обект № 32) пред Източната порта на Плиска - обектът се намира в землището на 

гр.Плиска. 

 

7. Археологическа недвижима културна ценност “Жилищно-производствен 

комплекс” (обект № 31) 

Обектът е нанесен на археологическата карта, приложена към протокола, заедно 

с Голямата базилика и каменния път (виж по-горе) 

 

а) Териториален обхват – съвпада с територията на имот 000117 от 

землището на с.Стоян Михайловски. Площ на АНКЦ – 12,291 дка. 

б) Граници на АНКЦ – съвпадат с границите на имот 000117. 

в) Предписания за опазване на територията на АНКЦ: 

Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, 

реставрация и експониране. 

Забраняват се всякакъв вид дейности, несвързани с консервационно-

реставрационните работи, като се допускат такива за осигуряване на достъп и 

обслужване на посетителите - защитни покрития, алеи, погледни площадки, 

площадки за почивка, пейки и експозиционни информационни табла. Археологически 

непроучените  терени и тези, засипани след проучване, се затревяват. 

Допуска се изхраждане на инфраструктура – електрозахранване, 

художествено и алейно осветление, водопровод, канал, след провеждане на 

археологическо проучване на терените, които ще бъдат засегнати.  

Цитираните дейности се съгласуват с МК на основание на чл.84 от ЗКН. 

 

8. Определените граници и предписания за опазване на територията на 

археологическия резерват, охранителната му зона и тези на петте НКЦ, определени в 

решенията на настоящия протокол, да бъдат отразени в КВС, съгласно изискванията 

на чл.79, ал.5 от ЗКН, а собствениците на имототе да бъдат уведомени. 

Комисията предлага: 

НИНКН да изготви предложение до Министъра на културата за регистрация 

на недвижимите културни ценности (т.т. 3, 4, 5, 6 и 7 от решенията на настоящия 

протокол) по реда на чл.64 от ЗКН. 
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- 2015г. - Заповед № РД9Р-34 / 17.08.2015г. на Министъра на културата. 

Към момента това е последният документ, който се отнася за НКЦ в 

археологическия резерват на територията на община Нови пазар:  

 

.... 1. В границите на “Ранносредновековен град Плиска”, археологически 

резерват съгласно т.3 от Приложение към чл.50, ал.3 от ЗКН ...предоставям статут 

на “Вътрешен град Плиска” с Манастир “Голямата базилика” и “Средновековен 

каменен път” с класификация на групова археологическа недвижима културна 

ценност, с категория “национално значение” и със следния териториален обхват на 

частта от резерватната територия, обособяваща недвижимата културна ценност: 

1.1. Териториален обхват: 

1.1.1. Граници на недвижимата културна ценност: 

- от юг – южните граници на имоти 000017 и 000016 от землището на 

гр.Плиска 

- от север – по северната граница на имот 000024, по западната и северната 

граница на имот 000194 от землището на с.Стоян Михайловски и по северните 

граници на имоти 000002, 000004, 000003 и 000001 от землището на гр.Плиска;  

- от изток – източната и северните граници на имот 000121 от землището на 

с.Стоян Михайловски, по границите на имот 000009 и по източната граница на имот 

000008 (асфалтов път) от землището на гр.Плиска; 

- от запад – западната граница на имот 000001 от землището на гр.Плиска; 

1.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т.1.1.1. граници, включва 

имоти от землището на с.Стоян Михайловски, община Нови пазар, и от землището 

на гр.Плиска, община Каспичан, с площ 702,636 дка, както следва: 

- с.Стоян Михайловски – имоти с номера 000120 (Манастир “Голямата 

базилика”), част от 000024 (селскостопански път), 000194 (селскостопански път), 

000122 (асфалтов път и средновековен каменен път) и 000121 (селскостопански път) 

по КВС.  

- гр.Плиска – имоти с номера 013001 (Вътрешен град), 000002 (полски път), 

000004 (селскостопански път), 000003, 000001, 000017 (селскостопански път), 000018, 

000016, 000015, част от 000008 (асфалтов път), 000006 (селскостопански път), 

000007, 000010, 000009 (гражданска сграда № 32) и 000031 по КВС. 

1.2. Предписания за опазване на територията на ГАНЦ 

Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, 

реставрация и експониране. 

Забраняват се обработката на земята и всякакъв вид строителство, 

несвързано с консервационно-реставрационните работи и социализацията на 

археологическите недвижими културни ценности, като се допуска такова за 

осигуряване на достъп и обслужване на посетителите - защитни покрития, алеи, 

погледни площадки, площадки за почивка, пейки и експозиционни информационни 

табла. Допуска се ремонт и реконструкция на приемно-информационната сграда пред 

Източната порта на Плиска. Археологически непроучените терени и тези, засипани 

след проучване, се затревяват. 

 Допуска се изграждане на инфраструктура – електрозахранване, 

художествено и алейно осветление, водопровод, канал, след провеждане на 

археологическо проучване на терените, които ще бъдат засегнати.  

Цитираните дейности се съгласуват с Министерството на културата на 

основание на чл.84 от ЗКН. 
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В актуализирания списък – приложение 1 към изх.№ 0800-843 / 17.06.2016г. на 

НИНКН, срещу Жилищно-производствен комплекс (обект № 31) – имот № 000117 в 

землището на с.Стоян Михайловски, е вписана актуализация на режимите по силата на 

горната заповед. Всъщност този обект, който се намира на 500м източно от Голямата 

базилика, е включен в протокола на междуведомствената комисия от 29.10.2012г. (т.7), 

но не и в заповедта.  

ГАНКЦ “Вътрешен град на Плиска”,  Манастир “Голямата базилика” и 

“Средновековен каменен път” се намира на територията на две общини. На сателитната 

снимка ясно се виждат границите на Външния град, очертани с ров и вал, както и 

границата между двете общини.   

 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

ОБЩИНА КАСПИЧАН

Вътрешен град

Манастир
Голямата базилика

Средновековен
каменен
път

Обект  №31

АР "Ранно средновековен град Плиска"

 
 

 

Най-големият архитектурен комплекс във Външния град е Манастирът с 

Голямата базилика. Той е бил непосредствено свързан с функциите на централната 

власт в Първата българска държава. Целият ансамбъл е бил ограден с невисока каменна 

стена. Най-внушителния обект – Голямата базилика, е била с размери 99 / 29,5м. Тя е 

трикорабна, триапсидна, с триделен притвор и обширен атриум, ограден с портици. 

Към сградата са включени баптистерий (на юг) и параклис (на север).  

Северно от базиликата се намира архиепископски дворец, иззидан от квадри на 

хоросан. До него има баня и верижна сграда с килии. На изток от двореца е обособен 

двор с обслужващи сгради – кухня, трапезария, баня, стопански и жилищни постройки. 

Край южния ограден зид на комплекса в триделна сграда са разположени дидаскалията 
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(училище) и скрипторият. Около базиликата има два некропола – светски (до апсидите) 

и монашески (на юг от атриума). 

Първите данни за Голямата базилика са от Феликс Каниц – 1878г: “в края на 

каменната улица от източната порта на каменната крепост съществуват развалини 

от няколко сгради с хубав материал, който говори за монументалния им характер”.  

Първите проучвания са направени 20г. по-късно от Карел Шкорпил и Фьодор 

Успенски. 
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Манастирът с Голямата базилика. 

към 1975г. 
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В ход е реконструкция на Голямата базилика, 2016г. 
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Отломки от оригиналния градеж 
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Руини на Манастирския комплекс към Голямата базилика, 2016г. 

 

 

Между източната порта на Вътрешния град и Голямата базилика е открит 

каменен път - единственият в Плиска. Той е настлан с големи грубо обработени 

блокове.     
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От общо 25 археологически НКЦ в списъка на НИНКН изх.№ 0800-843 / 

17.06.2016г., в АИС – Археологическа карта на България са регистрирани само две:  

 

 - Землено укрепление – 2км северно от гр.Нови пазар, рег.карта № 1100243 

Укреплението се на висока тераса на десния бряг на Крива река, срещу устието 

на Памукчийското дере. Описано от Карел Шкорпил в началото на миналия век, датира 

се към VIII- IXв. Сега е почти напълно унищожено. 

- Базилика с манастирски комплекс, рег.карта № 10003263 / 21.11.2016г. 

Според данните в картона: площта на обекта е 22 дка, има достъп до него, той е  

напълно проучен. Връзката с околната среда е конфликтна, социализацията му е 

задължителна, режим на ползване – А.   

 

 Останалите 23 археологически НКЦ в списъка на НИНКН изх.№ 0800-843 / 

17.06.2016г., не са пререгистрирани в АКБ. Ето някои от тях: 

 

Антична крепост (Динея) в землището на с.Войвода  
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Останките от късно-античният град-крепост Динея се намират в местността 

"Хисаря", на около километър източно от село Войвода. Крепостта датира от първата 

половина на IV в. Предполага се, че е възникнала като римската пътна станция между 

Абритус (Разград) и Марцианопол (Девня), която постепенно се разрастнала във важен 

укрепен пункт, който спирал зачестилите варварски нашествия от север. През VII - IX 

в.  

Поради малкото исторически източници има предположения, че всъщност това е 

друга крепост, а истинската Динея се е намирала при днешния град Смядово или до 

град Нови Пазар. Единствено в писания на Йоан Скилица се споменава за Динея като 

за един от превзетите укрепени пунктове при похода на патриция Теодоракан и 

Никифор Скифия в региона на днешна Североизточна България.  

 

     

 
 

Крепост Динея е имала неправилна петоъгълна форма. По крепостната стена е 

имало 14 кули, които са били във ветрилообразна и полукръгла форма. Втората 

крепостна стена е отстояла на разстояние от 3 до 9 метра от северозападната крепостна 

http://poseti.guide-bulgaria.com/NE/Shoumen/Novi_pazar/Voyvoda
http://poseti.guide-bulgaria.com/NC/Razgrad/Razgrad/Razgrad/_id=166
http://poseti.guide-bulgaria.com/NE/Shoumen/Smyadovo/Smyadovo
http://poseti.guide-bulgaria.com/NE/Shoumen/Novi_pazar/Novi_pazar
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стена и е била с дебелина 1.8 метра. Изградена е от средно големи блокове, споени с 

бял хоросан. 

            Градежът на укреплението е с характерната за късноантичната епоха смесена 

зидария. Тухлите отвън са оцветени с червена боя за придаване на декоративност. 

Лицевата част е била от блокове дялан камък, споени с хоросан и счукана керемида.  

         

 
 

В местността са били извършени археологически изследвания, от които се 

разбира, че в периода III - V в. крепостта е била неколкократно опожарявана и сривана 

до основи от готи, хуни и славяни. Важното й значение налага нейното възстановяване 

и укрепяване, поради което е била изградена втора крепостна стена (протейхизма) и е 

бил изкопан широк и дълбок ров. 



 80 
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      Около 1980г. външната крепостна стена е била частично възстановена, като по 

този начин се е изгубила част от автентичността на крепостта.  

В наши дни региона наоколо е обрасъл с храсти, няма указателни табели, а до 

крепостта се стига по полски път, който е трудно откриваем. 

Средновековна крепост в м.”Станата”  

 

  Късноантична и средновековна крепост "Станата"/"Стан". Намира се на 3 км. 

северно по права линия от центъра на село Стан, върху рид на платото Стана. От запад, 

юг и изток е ограничено от стръмни ридове, а от север е издълбан изкуствен ров. Има 

неправилна форма с площ над 40 дка. К. Шкорпил отбелязва 4 кули на северната стена 

и вход в северната част на западната стена. Съществувала е през 5-11 век. Надморска 

височина: 352 м. GPS координати: 43°22’09” С.Ш. и 27°16’07” И.Д. 
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  Войводската могила 

 

Според списъка на НИНКН, върху могилата има останки от сграда, според 

списъка на РИМ – това е антично и късноантично укрепление (пост).  
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Могилата е на около 1км.от центъра на селото, приблизително толкова от 

крепостта (Динея), на около 4 км от северната граница на АР “Ранносредновековен 

град Плиска”.  Тя представлява внушителна гледна от всички посоки, а от върха й се 

откриват красиви гледки към цялата околност.  

 

        
 

         
 

      

Землен вал при с. Стан 

Старобългарския землен вал при село Стан представлява широко отворена дъга, 

изпъкнала на изток, разположена в подножието на височината „Стана”. 

Североизточната отсечка се намира по двата бряга на р. Капаклъдере и достига до 

покрайнините на с. Стан. Източната отсечка пресича шосето Шумен- Варна и с южния 

си край достига до м. Коджамезар, североизточно от с. Зайчино ореше. Южната отсечка 

е перпендикулярна на източната и се простира от северния склон на Еневското 

възвишение до м. Птича могила, североизточно от с. Енево, Шуменско. Общата 

дължина на вала е 5.2 км., като двата му края опират до брега на р. Капаклъдере. 

Земленият насип е широк до 15 м. и е висок до 2,5 м. Ровът е с широчина 10 м. и 

дълбочина 1.2 м. П.Петров. Най- добра точка за наблюдение на 910 метра от отбивката 

за село Стан, в посока Варна на пътя вдясно. Правата линия на вала си личи през 

нивата. Спуска се на 1.22 км. в леко югозападна посока на юг от шосето. На същото 

място трябва да си личи и северно от шосето. (Петров, П. Образуване на българската 

държава) 
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3.3.1.2.  Исторически недвижими културни ценности 

 

Това са “сгради, съоръжения, други структури и паметни места, свързани със 

забележителни исторически личности и събития” (ЗКН, чл.47, т.2) 

 

Актуализираната извадка от справочника на недвижимото културно наследство 

в област Шумен (изпратена с Писмо изх.№ 0800-843 / 17.06.2016г. от НИНКН), 

съдържаща списък на обектите на територията на Община Нови пазар със статут на 

недвижими паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ (отм), които 

съгл.§10,ал.1 и §12, ал.1 от ПЗР на Закона за културното наследство притежават статут 

на недвижими културни ценности (НКЦ),  включва две единични исторически НКЦ в 

населените места и в техните землища.  
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2.7. с.Войвода      16.1. с.Тръница – лобно място  

(в списъка на военните паметници – В5)   на Борис Савов Пейчев 

  

Паметник на загиналите във войните 1912-1918г. и Коста Тодоров Колев 
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- Списъкът на военните паметници (Писмо изх.№ 08-02-21/3 / 31.10.2016г. от 

Областна администрация-Шумен) включва 10 паметника на загинали във войните 

през периода 1885-1945г. Почти всички се намират в центровете на населените места. 

 

 
В1 гр.Нови пазар -   Паметник на загиналите във войните от Община Нови пазар 
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В2       В4  

 

В2. Паметник на загиналите във войните 1912-1918г.   - с.Беджене 

В4. Паметник на загиналите в Отечествената война 1944-1945г.  - с.Беджене 
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В3 с.Беджене – чешма с паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913г. и 1915-

1918г. 
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В5 с.Войвода       В6 с.Мировци 

( в списъка на НИНКН – 2.7)    Паметник на загиналите във войните 

Паметник на загиналите     1912-1913г., 1915-1918г. и 1944-1945г. 

във войните 1912-1918г. 
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В7       В8  

В7. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945г. - с.Писарево 

В8. Паметник на загиналите от селото във войните 1912-1913г.,  

      1914-1918г. и 1944-1945г. - с.Преселка 
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В9       В10  

В9. Паметник на загиналите от селото във войните 1914-1918г. и 1944-1945г. - с.Стан 

В10. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945г. - с.Стоян 

Михайловски 

 

Както беше отбелязано по-горе, паметникът в с.Войвода фигурира както в 

списъка на Областна администрация (под № 5), така и в списъка на НИНКН (под № 7). 

Затова общият брой на историческите паметници не е 12, а 11. 

3.2.1.3. Архитектурно-строителни недвижими културни ценности 

 

Това са “сгради, съоръжения, конструкции, части или съчетания от тях, 

които имат историческа, естетическа, техническа, културно- и производствено-

техническа, пространствена и функционална стойност” (ЗКН, чл.47, т.3) 

 

Актуализираната извадка от справочника на недвижимото културно наследство 

в област Шумен (изпратена с Писмо изх.№ 0800-843 / 17.06.2016г. от НИНКН), 
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съдържаща списък на обектите на територията на Община Нови пазар със статут на 

недвижими паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ (отм), които 

съгл.§10,ал.1 и §12, ал.1 от ПЗР на Закона за културното наследство притежават статут 

на недвижими културни ценности (НКЦ),  включва 21 бр. единични архитектурно-

строителни НКЦ.  

Посочени са следните данни:  наименование; местоположение в населеното 

място; документи за деклариране, обявяване или сваляне от списъка;  културна и 

научна област, към която се отнасят. Не са посочени принадлежност към определен 

исторически период и категория.  

Всички архитектурно-строителни НКЦ са в гр.Нови пазар. 19 от тях се 

намират в кв.”Възраждане”, около църквата “Св.Петка”. Действащия регулационен 

план отначало предвиждал в квартал 111 да се обособи етнографски комплекс, но по-

късно това отпаднало.  

 

 
При огледа на архитектурно-строителните недвижими културни ценности в 

гр.Нови пазар се установи тяхното състояние към момента: 

- в добро състояние е само градската часовникова кула  - 1 

- в лошо състояние        - 7 
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- съборени         -         12 

- неидентифицирани (на ул.”Ген.Вл.Заимов”3)   - 1 

 

 

   
УПИ XII-1724, кв.85, ул.”Ал.Константинов” 9;   

Къщата (две ПЖ и ПС) е съборена 

               

 



 94 

  

 
 

8.3. Къща на Люцкан Дяков, Жечка К.Люцканова и Жана Д.Илиева, 

ул.”Ал.Константинов” 9 
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   УПИ VI-522, кв.111, 

        ул..”Ал.Константинов” 10 и 10б 

   

  
8.4. Къща на Петко Куруоглу, Андрей С.Андреев и Богомил Б.Андреев 

       ул.”Ал.Константинов” 10 и 10б 
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УПИ I-1666, кв.85a, ул.”Бенковски”1,   8.5. Къща на Ради Хадживълчев –  

Има два входа – от север и от запад;          ул.”Бенковски”1, откъм УПИ IV 

старата къща не е нанесена 
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Кв.85, УПИ VIII-1721 - ул.”Бенковски” 10а, къща на Руси Минчев,  

УПИ VII-1720 -  ул.”Бенковски” 6 и 8, къща на дядо Манчо, Лазар С.Кънчев,  

                                                                   Петър Л.Станев и Матей Н.Матеев,   
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8.6. Къща на Руси Минчев, ул.”Бенковски” 10а, УПИ VII-1721 

       Къщата е съборена 
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8.7. ул.”Бенковски” 8      8.7. ул.”Бенковски” 6 
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ул.”Бенковски” 8       ул.”Бенковски” 6 
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ул.”Бенковски” 8       ул.”Бенковски” 8 и 6  

 

 

8.7. Къща на дядо Манчо, Лазар С.Кънчев, Петър Л.Станев и Матей Н.Матеев,    

       ул.”Бенковски” 6 и 8 
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8.8. Къща на Добри Станеоглу, Георги П.Гочев, ул.”Бенковски” 16  

 

 

   УПИ III-1664, кв.85a, 

ул.”Левски” 40 
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Паянтовите жилищни сгради са съборени   УПИ V-1663, кв.85a, 

ул.”Левски” 42 

 

   

        
8.10. Къща на дядо Тодор,       8.9. Къща на хаджи Димитър Михов,  

Ганка Ж.Василева, ул.”Левски” 42 -  Златка Д.Среднова и Димитър 

Г.Димитров,   

съборена      ул.”Левски” 40 – съборена 
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Кв.111, УПИ VII-1735 – ул.”Добруджа”13 

 

  

 
8.11. Къща на Дечко Великов, Янка, Петър и Генчо Хр.Добреви, ул.”Добруджа”13 
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8.12. Къща на дядо Гана Кулев, Митко К.Тодоров, ул.”Добруджа”34 
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8.13. Къща на Дянко Кортев, Дянко Р.Минков, ул.”Ал.Константинов”3 

         Къщата в дъното на УПИ XI-1710 е съборена  

 

 

 
Кв.112а, УПИ I-2136, УПИ II-2137 – ул.”Добруджа” 20 и 22 
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8.14. Къща на Димо Атанасов, Б. Иванов, ул.”Добруджа” 20-22 

         Западната част от къщата е съборена. 
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8.15. Къща на Бальо Хаджа Пенев, на наследници Магдалена Р.Матеева, 

ул.”Ст.Караджа” 59 

               На мястото на номер 59 има жилищен блок. 
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8.16. Къща на Люцкан Станев, Стоян Д.Русев и Димитър Ст.Димитров, ул.”Левски” 50 

         Къщата се ремонтира. 
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8.17. Къща на Петко Пацалъ, Керанка Д.Захариева и Кодир О.Исмаилов,  

         ул.”Добруджа”26а           На номер 26 (вляво) и 26а (вдясно) няма стара 

къща. 

   УПИ VII-1490, кв.88 ул.”Патриарх Евтимий” 40 

8.18. Къща на дядо Диман, на Жельо Р.Даманов (преди – ул.”Г.Димитров” 40),  

                Старата къща е съборена 
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  УПИ XII-1397, кв.93, ул.”Ген. 

Вл.Заимов”3  
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8.19. Къща-хан на Чорбаджи Иван, заедно с резбован хамбар в двора, на Милко 

И.Георгиев,    

         Мустафа Ю.Османов и наследници на Васил Куманов,  

         ул.”Ген.Вл.Заимов”3, ул.”Цар Асен”  

         Ханът и хамбарът не бяха идентифицирани. 
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8.20. Къща на Наки Стоев, Христо Скобев и Мария Вълчева, ул.”Хан Крум” 18 

         Старата къща в УПИ XIII-1820 е съборена 
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УПИ XIX-1792, кв.107, ул.”Греков” 16 

 

 

  

 
 

8.21. Къща на абаджи Добри, на наследници на Стефан Великов Върбев, ул.”Греков” 16 
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8.21. Къща на абаджи Добри, на наследници на Стефан Великов Върбев, ул.”Греков” 16 
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8.22. Часовниковата кула 
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Старата часовникова кула се намирала на двадесетина метра югозападно от 

сегашното й местоположение. Строена е през 1826 г. Камбаната й е отлята в Габрово, за 

което свидетелства надписът върху нея, по поръчка на Мемиш бей. Има и дата на 

турски – “1241 сене” и след това “1826 година”. Изградена е от готови каменни блокове 

от руините на древна Плиска, каквато е практиката тогава в цялата околия.  

На сегашното си място часовниковата кула е пренесена през 1865-1868 година 

(според каменния надпис над вратата, който може да се разчете, макар и трудно), за да 

не пречи на градския конак. Височината й е 17.89 м. Още през 1939г. е обявена за 

‘народна старина”, а  през 1972 г. - за архитектурно-строителен паметник на културата.   

        

 

    
8.23. Джамия на Ахмед паша – съборена 

 

 3.2.1.4. Художествени недвижими културни ценности 

 

Това са “произведения на изящните и приложните изкуства – неразделни 

елементи от пространствената среда, в която или за която са създадени” (ЗКН, чл.47, 

т.4)  

   

Актуализираната извадка от справочника на недвижимото културно наследство 

в област Шумен (изпратена с Писмо изх.№ 0800-843 / 17.06.2016г. от НИНКН), 

съдържаща списък на обектите на територията на Община Нови пазар със статут на 

недвижими паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ (отм), които 

съгл.§10,ал.1 и §12, ал.1 от ПЗР на Закона за културното наследство притежават статут 

на недвижими културни ценности (НКЦ),  включва една единична художествена 

НКЦ.  

Посочени са следните данни: наименование; документ за деклариране; културна 

и научна област, към която се отнася; категория - “III група”. 
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2.6. с.Войвода, църквата “Св.Неделя” (“Св.Димитър”?) 
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3.2.1.5. Урбанистични НКЦ  

  Съгл.чл.47, т.5 от ЗКН, това са “обособими части от селищна територия и 

селищни образувания, чиито елементи са пространствено свързани и могат да се 

разграничат топографски “. 

 Няма данни за декларирани или обявени НКЦ от този вид. 

 

3.2.1.6. Културен ландшафт  

 Съгл.чл.47, т.6 от ЗКН, това е “съвкупносттта от пространствено обособени 

устойчиви културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека и 

природната среда, характеризиращи културната идентичност на дадена 

територия“. 

 На територията на община Нови пазар има места, чиито качества биха покрили 

критериите за такава културна ценност, но до момента няма декларирани или обявени 

по реда на ЗКН.   

 

3.2.1.7. Парково и градинско изкуство  

Съгл.чл.47, т.7 от ЗКН, това са “исторически паркове и градини от значение за 

развитието на паркоустройственото изкуство и наука“. 

 Няма данни за декларирани или обявени НКЦ от този вид. 

 

3.2.1.8. Етнографски НКЦ  

Съгл.чл.47, т.8 от ЗКН, това са “материални свидетелства за бит, занаяти, 

умения, обичаи и вярвания, които са свързани с пространствената среда“. 

Няма данни за декларирани или обявени НКЦ от този вид. 

 

3.2.1.9. Културен маршрут  

Този вид недвижима културна ценност е въведен в закона за културното 

наследство  през 2011г: “съвкупност от историческо трасе на традиционен път с 

включените към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти” 
(ЗКН, чл.47,т.9.) 

      В предоставения списък няма включени НКЦ от този вид. 
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© Карта: БНК на ИКОМОС, колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев, 

1999 г.  

 Националната схема на културните маршрути от 1999г. показва, че през гр.Нови 

пазар не преминават никакви линии на културни маршрути. През общината обаче 

минава магистрала “Хемус”, което създава реална възможност за включване в 

националната мрежа както на регионално ниво - към Русе, Силистра, Варна, Шумен и 

Търговище, така и на национално ниво – към Велико Търново, Бургас и Пловдив.   

Според Националната концепция за пространствено развитие, изготвена през 

2012г, през територията на България преминават три маршута от наднационално ниво - 

културни коридори на Югоизточна Европа: 

- Източен трансбалкански коридор (Русе - Велико Търново – Стара 

Загора) 

  - Дунавски път (Видин – Русе- Силистра) 

  - Виа понтика (Варна – Бургас) 

През Община Нови пазар не преминават културни коридори на Югоизточна 

Европа. Тя е равноотдалечена и от трите коридора.  Отново магистрала “Хемус” е 

факторът, който дава възможност за връзка на общината с тези коридори.  
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 Според схемата – част от Националната концепция за пространствено развитие, 

в община Нови пазар няма значителни културни напластявания. Непосредствената 

близост до Шумен, Каспичан и Велики Преслав обаче, както и разположението на част 

от АР “Ранносредновековен град Плиска” и особено на Манастира с Голямата базилика 

върху територията на общината, са много добра предпоставка за ефективно използване 

на недвижимото културно наследство като ресурс за развитие на туризма, и оттам – за 

активизиране на икономиката на района.    

 

Може да се счита, че практически община Нови пазар е включена към един 

примерен маршрут на регионално ниво – столиците и градовете на българските царе и 

патриарси: Велико Търново - Русе - Шумен – Плиска - Мадара - Преслав - Силистра – 

Провадия – Варна. 

Констатациите относно местоположението на община Нови пазар спрямо 

международни, национални и регионални маршрути са благоприятни и 

обнадеждаващи.  
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От особено значение е занапред Община Нови пазар да извлече максимална 

полза от факта, че на нейна територия се намира част от наследството на първата 

българска столица. Това обстоятелство към момента по никакъв начин не се отразява 

върху туризма и икономиката като цяло. 

 

3.2.2. Класификация на недвижимите културни ценности  

според пространствената структура и териториалния обхват (чл.48 от ЗКН) 

 

  НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ     

  от списъка на НИНКН изх.№0800-843 / 17.06.2016г.   

      

   според пространствената структура     

   и териториалния обхват (чл.48 от ЗКН)     

   НКЦ в т.ч.     

№ населени места общо единични групови, в т.ч. 

по        без  

ред      резерват статут  

         на 

    бр. бр. бр. резерват 

1 2 3 4 5 6 

            

1. с.Беджене 1 1     

2. с.Войвода 7 7     

3. с.Енево         

4. с.Жилино         

5. с.Зайчино ореше 1 1     

6. с.Избул 5 5     

7. с.Мировци 2 2     

8. гр.Нови пазар 23 23     

9. с.Памукчии         

10. с.Писарево         

11. с.Правенци         

12. с.Преселка 3 3     

13 с.Сечище         

14 с.Стан 1 1     

15 с.Стоян Михайловски 5 4   1 

16 с.Тръница 1 1     
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  бр. 49 48 0 1 

  общо     49   

3.2.3. Класификация на недвижимите културни ценности  

според степента на застрашеност (чл.49 от ЗКН) 

 

 По този критерий недвижимите културни ценности от списъка на НИНКН се 

класифицират в зависимост от следните рискове: 

 3.2.3.1. От природни фактори  

3.2.3.1.1. Сеизмичност  

 По отношение на сеизмичната опасност територията на общината попада между 

двете главни земетръсни огнища в Северна България – Стражица и Шабла. Според 

сеизмичното райониране на страната от 1997 г. територията на общината се включва в 

сеизмоопасната зона от 7-а степен. Това трябва да се има предвид при проектирането и 

строителството на сградите и съоръженията в общината, в т.ч. и при опазването на 

НКЦ. 

 
 Според областния план за защита при бедствия степента на риск от земетресения 

в областта е ниска.  

 

3.2.3.1.2. Наводнения 

Река Крива, която се влива в Провадийска река, е основен водоприемник на 

повърхностните води в района. Според областния план за защита при бедствия 

степента на риск от наводнения в областта е голям.  

 



 124 

    
 

3.2.3.1.3. Свлачища 

Областния план за защита при бедствия не третира риска от свлачища в област 

Шумен. 

По данни от Националната програма за защита при бедствия 2014-2020г. на 

територията на община Нови пазар има 1 свлачище.  

Според Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението рискът е 

нулев.  
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3.2.3.1.4. Атмосферни влияния 

Този фактор представлява особено голяма опасност за сгради - НКЦ, лишени от 

редовна поддръжка – занемарени, необитаеми, изоставени. Вследствие на 

температурни разлики, ветрове и валежи състоянието на всички все още съществуващи 

сгради - НКЦ (с изключение на часовниковата кула) е трагично.  

 

 

3.2.3.2. От човешки фактори  

3.2.3.2.1. Устройствени планове 

Не самите устройствени планове, а липсата на такива или неприлагането им  

представлява риск за състоянието на недвижимите културни ценности.  

3.2.3.2.2. Инвестиционни проекти 

Риск за автентичността и за опазването са неодобрени по законовия ред или 

одобрени, но неспазени проекти.  

3.2.3.2.3. Нерегламентирани строителни дейности 

 

 
с.Войвода - Църквата “Св.Неделя”  
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3.2.3.2.4. Липса на поддръжка 

 Това е най-често срещаната причина за влошеното състояние на недвижимите 

културни ценности. Комбинирана с влиянието на валежите, вятъра и микрофлората, тя 

компрометира не само естетическите качества на обектите, но силно ускорява тяхното 

физическо разрушаване. Това се отнася не само за необитаемите сгради, но и за някои 

от военните паметници. 

 

3.2.3.2.6. Замърсяващи и опасни производства 

 

 
На територията на община Нови пазар няма рискове от такъв характер.  

 

3.2.3.2.7. Техническа инфраструктура 

На територията на община Нови пазар няма рискове от такъв характер.  

 

 

3.2.3.2.8. Терористични действия 

Според областния план за защита при бедствия степента на риск от 

терористични действия в област Шумен е среден.  

 

 

3.2.3.2.9. Градски дизайн 

Тези рискове не заплашват пряко съществуването на недвижимите културни 

ценности, но намаляват въздействието им и показват отношението ни към тях. 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ: 
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  НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ           

  от списъка на НИНКН изх.№0800-843 / 17.06.2016г.      

                  

   според степента на застрашеност       

  (чл.49 от ЗКН)               

   
НК
Ц в риск     застрашени   заб. 

№ населени места   а) б) а) б) в)   

по    от от  
бърз 
разпад бързо видима не 

ре
д    природни въоръж. на оригин. влошаване загуба на  

същест
- 

     фактори 
конфликт..

. 
субстанци
я на съст. 

автент.ви
д вуват 

    бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                

1. с.Беджене 1 1         

2. с.Войвода 7 7    1     

3. с.Енево             

4. с.Жилино             

5. с.Зайчино ореше 1 1         

6. с.Избул 5 5         

7. с.Мировци 2 2         

8. гр.Нови пазар 23 23    7   12 

9. с.Памукчии             

10. с.Писарево             

11. с.Правенци             

12. с.Преселка 3 3         

13 с.Сечище             

14 с.Стан 1 1         

15 с.Стоян Михайловски 5 5         

16 с.Тръница 1 1         

                

  бр. 49 49 0 0 8 0 12 

            8     

 

 

 

 

3.2.4. Класификация според културната и научната стойност и 

обществената значимост (чл.50 от ЗКН) 

 

 

  НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ           

  от списъка на НИНКН изх.№0800-843 / 17.06.2016г.      

                    

  според културната и научната стойност       

  и обществената значимост (чл.50 от ЗКН)         

           НКЦ       

№ населени места   в т.ч.        в т.ч.              

по  общо декла- обя- нац. местно за худо- няма  

ред    рирани вени значе- значе- све- жеств. данни 

        ние ние дение III гр.   
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    бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  

1. с.Беджене 1   1   1       

2. с.Войвода 7 2 5   5   1 1 

3. с.Енево               

4. с.Жилино               

5. с.Зайчино ореше 1   1   1      

6. с.Избул 5   5 1 4      

7. с.Мировци 2   2   2      

8. гр.Нови пазар 23 20 3 1   1  21 

9. с.Памукчии               

10. с.Писарево               

11. с.Правенци               

12. с.Преселка 3   3   3      

13 с.Сечище               

14 с.Стан 1   1   1      

15 с.Стоян Михайловски 5   5 3 2      

16 с.Тръница 1   1   1      

                   

  бр. 49 22 27 5 20 1 1 22 

        49     49     

 

 

НКЦ от национално значение:   

1. с.Избул         -   Ров и вал на землено укрепление на Плиска –  

имот № 000400 

2. гр.Нови пазар         -  Землено укрепление 2,5 км северно 

3. с.Стоян Михайловски -  Жилищно-производствен комплекс (обект № 31) -  

имот № 000117 

4. с.Стоян Михайловски -  Ров и вал на землено укрепление на Плиска -  

    имоти № 000116, № 000009 

5. с.Стоян Михайловски -  “Манастир Голямата базилика”  - имот № 000120 

    и “Средновековен каменен път” – имот № 000122,  

    които са в границите на ГАНКЦ,  

    заедно с “Вътрешен град на Плиска” 

 

НКЦ от национално значение в действителност са четири, защото “Ров и 

вал на землено укрепление на Плиска” е отчетено поотделно в землищата на двете 

села, в които попада.  

 

3.3. ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ  

 

 Действащите подробни устройствени планове на селищата в Община Нови пазар 

са одобрени, както следва:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

     ул. регулация  - зап./дата дв.регулация - зап./дата 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
 1.  гр.Нови пазар    262 / 1985г.   262/ 1985г. 
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 2.  по КК   РД 18-20 / 28.08.2005г.    АГКК 

 

 3.  по КК   РД 18-18 / 25.03.2010г.    АГКК 

 

 4.  с.Беджене     449 / 1929г.    2985 / 1929г. 

 

 5.  с.Войвода     237 / 1927г.       1621 / 1927г. 

 

 6.  с.Енево            38 / 1934г.               1055 / 1934г. 

 

 7.  по КК   РД 18-20 / 28.08.2005г.    АГКК 

 

 8.  с.Жилино   1735 / 1935г.   1735 / 1935г. 

 

 9.  с.Зайчино ореше      18 / 1934г.   1060 / 1934г. 

 

 10.с.Избул               473 / 1929г.        3205 / 1929г. 

 

 11.с.Мировци   1386 / 1969г.     1386 / 1969г. 

 

 12.с.Памукчии       32 / 1982г.        32 / 1982г. 

 

 13.с.Писарево     386 / 1927г.   2592 / 1927 г. 

 

 14.с.Правенци   3268 / 1934г.   3253 / 1934г. 

 

 15.с.Преселка        47 / 1928     342 / 1928г. 

 

 16.с. Сечище      507 / 1935г.     508 / 1935г. 

 

 17.с.Стан        63 / 1932г.       1098 / 1932г. 

 

 18.с.Стоян Михайловски    251 / 1990г.      251 / 1990г. 

 

 19.с.Тръница    4072 / 1934г.   4073 / 1934г. 

 

 20. Промишлена зона Нови пазар   401 / 1988     401 / 1988г. 

 21. Централна част Нови пазар          10 / 1999г.       10 / 1999г. 

 22. ул.”Хр.Смирненски”  Решение 65-6 /2002г.  Решение 65-6 /2002г. 

 23. Китка       115 / 2000г.       115 / 2000г. 

 24. Лозя §4         49 / 2000г.    09.03.2000г. 

 25. Енево §4        373 / 2000г.    31.05.2000г. 

 26. кв.117, УПИ VI       350 / 1988g.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

  

 

През ......г. е изработен Териториалноустройствен план на селищна система Нови 

пазар. ................................................................. 

 

 

4. ИЗВОДИ 

4.1. КУЛТУРНИ НАПЛАСТЯВАНИЯ 
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Представените тук схеми от Националната концепция за пространствено 

развитие показват, че в община Нови пазар няма голяма концентрация на културни 

ценности, в сравнение с общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав. 

 

 Анализът, направен на базата на изходните данни, води до извода, че:   

- културните ценности на територията на община Нови пазар, създадени от 

човека, са многообразни, в различни сфери на материалното и нематериалното 

наследство, като в сферата на недвижимото културно наследство преобладават 

археологическите обекти;  

- община Нови пазар има привилегията да притежава на своя територия 

недвижими културни ценности с висока стойност – материалните следи от първата 

средновековна българска столица, съсредоточени в Археологическия резерват 

“Ранносредновековен град Плиска”, и уникалната Голяма базилика, заедно с 

манастирския комплекс – един от центровете на Плисковско-преславската книжовна 

школа.  

- близостта на Община Нови пазар до общините Шумен, Преслав и Каспичан, на 

чиято територия има значими и с голяма притегателна сила обекти, е предпоставка за 

координация в стратегиите, плановете и програмите по опазване на културното 

наследство; 

- културните ценности, създадени от човека, са съчетани с неповторими 

природни дадености – релеф, гори, води, флора и фауна;   

 -  местоположението на общината - встрани от натоварени транспортни 

коридори и големи предприятия и комплекси със замърсяващи въздуха и опасни 
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производства, е  предимство в смисъл, че тя не е заплашена от прекомерна урбанизация 

и екологични катаклизми;  

-  равноотдалечеността от трите културни коридора в Югоизточна Европа може 

да се разглежда като многовариантност за включване към тях;  

 

 

 В същото време: 

- на територията на община Нови пазар има много непроучени археологически 

обекти;  

- няма реално сътрудничество между община Нови пазар и община Каспичан 

при опазването на АР “Ранносредновековен град Плиска”  

 - липва подробен устройствени план за АР “Ранносредновековен град Плиска”, 

както и план за неговото управление и опазване, което затруднява дейността на 

общината в това направление;  

 - няма достъп до НКЦ,  (крепостите “Динея” и “Станата”), което препятства 

тяхното опазване и популяризиране; 

 - пренебрегва се кумулативния ефект на неповторимите природни дадености и 

специфичните материални и нематериални ценности, сътворени от местното население 

през различните исторически периоди, за привличане на повече туристи;   

- не е реализиран подробният устройствен план за етнографския комплекс в 

гр.Нови пазар, а след изменение на плана комплексът е отпаднал;  

 - половината (12 бр.) архитектурно-строителни НКЦ в гр.Нови пазар са 

унищожени, други шест, както и единствената художествена НКЦ (църквата в 

с.Войвода), са в трагично състояние.  

 - при явен недостиг на собствени средства на общината за проекти, свързани с 

опазване на недвижимото културно наследство, не се използват пълноценно 

възможностите за външно финансиране – от фондове, програми, отделни лица;  

 -  общината няма добри практики в дейността по опазване на недвижимото 

културно наследство 

 

 

 

4.2. ПРОБЛЕМИ ПО ОПАЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 

 

От направените изводи се очертават следните проблеми в община Нови пазар: 

4.2.1. Информационната база 

Списъкът с недвижимите културни ценности (независимо от добавките през 

2016г, които се отнасят само за обекти в границите на архитектурния резерват) не е 

актуален като брой на реално съществуващите обекти, и неточен като местоположение 

на голяма част от тях, а и като категория.  

Статут по ЗКН имат само: 

- Археологическият резерват “Ранносредновековен град Плиска”, на осн. 

Приложение към чл.50, ал.3 от ЗКН; има протокол от 29.10.2012г. на 

междуведомствена комисия с предложение за актуализация на режимите за опазване, 

но заповед от министъра на културата има само по т.1, вариант А.  

- Груповата археологическа недвижима културна ценност “Вътрешен град 

Плиска” с Манастир “Голямата базилика” и “Средновековен каменен път” с 

класификация на групова археологическа недвижима културна ценност, с категория 
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“национално значение”, въз основа на Заповед № РД9Р-34 / 17.08.2015г. (т.1, вариант А 

от протокола на междуведомствената комисия) .  

4.2.2. Собствеността  

Според чл. 24. (4) на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи:   
“Не се възстановява правото на собственост върху земеделски земи, включени в паркове с 

национално значение и природни резервати - изключителна държавна собственост, определени по реда 

на Закона за защитените територии, както и върху земите, под и върху които се намират неотделими 

от тях археологически обекти.” 

4.2.3. Устройственото планиране 

Липсата на актуални подробни устройствени планове със специфични правила и 

нормативи за защитените територии за опазване на НКН от една страна е препятствие 

при осъществяването на инвестиционни инициативи, свързани с тези територии,  от 

друга страна представлява риск за осъщестествяване на намеси, които да накърнят 

качествата на териториите и да ликвидират разположените върху тях защитени обекти. 

В гр.Нови пазар е допуснато застрояване, при което не са запазени сгради - 

декларирани по ЗКПМ като паметници на културата.  

4.2.4. Плановете за опазване и управление 

Липват задължителният план за опазване и управление (ПОУ) на 

Археологическия резерват “Ранносредновековен град Плиска”.  

4.2.5. Инвестиционното проектиране  

Инвестиционите проекти не са съобразени с изискванията за максимално 

съхраняване на автентичността на защитените територии и недвижими културни 

ценности.   

   4.2.6. Строителството 

 Недвижимите културни ценности се компрометират и дори унищожават при 

нерегламентирани и некачествени строителни работи.  

4.2.7. Техническата поддръжка 

 Най-често срещаното оправдание е липса на средства, но безотговорността и 

нехайството на собствениците, които не съзнават ценността на своите имоти, струва 

много по-скъпо.  

4.2.8. Охраната  

 Неохраняваните обекти могат да бъдат обект на посегателства, които да ги 

унищожат. 

4.2.9. Достъпността  

 Недостъпните обекти са непознати за любителите, но не и за иманярите.  

 

 

4.2.10. Социализацията  

 Освен тези в археологическия резерват, останалите проучени недвижими НКЦ 

са изолирани и лишени от социална функция.    

4.2.11. Информацията за НКЦ 

 Недостатъчна, незабележима, стандартна, слабо въздействаща;   

4.2.12. Туристическата инфраструктура 

 Крайно недостатъчна. В общината няма нито един центъра за туристическа 

информация. 

4.2.13. Финансирането 

С изключение на Голямата базилика – почти никакво, но възможностите съвсем 

не са изчерпани. 
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4.3. ПОТЕНЦИАЛ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА  

 

4.3.1. Потенциалът има, но не е оползотворен. Заложен е в комплекс от 

дадености с характерни особености и високо качество:  

4.3.1.1. Природата:  

-  съчетанието на равнинен и хълмист релеф ;   

-  водите на Крива река, язовирите “Мировци”, 

“Избул”,”Сечище”,”Писарево”., “Преселка”, “Тръница”;  

- флората: дъб, бряст, ясен, липа, клен, люляк, глог, леска, бъз, смрадлика 

и различни други билки; 

- фауната – благороден елен, дива свиня, заек, таралеж, лалугер, сива 

яребица, пъдпъдък, малка дропла; 

- красивите гледки на планинските хълмове и селцата в подножията им; 

4.3.1.2. Свидетелствата (материални и нематериални) за влиянието на човека 

върху формирането на елементите и характеристиките на околната среда: 

- в археологията – крепости, църкви, антични селища, некрополи, могили,                                

и най-значимата ценност - Голямата базилика (ако не бъде обезценена вследствие на 

реконструкцията) 

- в историята – с паметниците на загиналите за Отечеството;  

- в строителството - с възрожденските къщи, който трябва да се 

възстановят, а и да се издирят нови;  

- в етнографията – с лозарството, винарството, занаятите, народните 

празници, народните обичаи, песни, танци и предания;  

 

4.3.2. Усвояване на потенциала 

4.3.2.1. Наличният потенциал първо трябва да бъде осъзнат и използван от 

хората, които сега живеят и работят в общината, за самите тях, и да бъде приложен в 

системите на:  

- обитаване: да се запазят характеристиките на малкоетажното застрояване с 

ниска плътност и висок процент озеленяване; да се заздрави връзката на жилищата с 

околната среда, да има условия за полагане на труд в двора и градината, за отглеждане 

на домашни животни и прозводство на продукция за собствена консумация; да се 

прилагат традиционни функционални и фасадни решения, съобразени със 

съвременните изисквания за комфорт; да се влагат естествени строителни материали; 

- труд: трябва да се създадат работни места в сферата на образованието, 

услугите, търговията и туризма; да се развият традиционните селскостопански 

дейности, занаяти и производства; събиране и отглеждане на билки; отглеждане на 

пчели; привлекателно може да се окаже възраждането на занаяти, свързани с 

изработването на предмети по образци от археологическите разкопки - метални, 

кожени и текстилни изделия, бижута и др.;  

 отдих: съчетанието на обекти на културното наследство и природните 

забележителности гарантира пълноценно и смислено прекарване на свободното време; 

необходими са естествено формирани или целенасочено създадени пространства – в 

границите на селищата или извън тях, достъпност – по път, алея или пътека, 

информационно обслужване (предварително и на място), търговско обслужване, 

условия за развлечения; 

- образование и култура - училища, читалища, музеи, галерии, които да 

формират подготвени ценители на наследството;  
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- транспорт – да се ремонтират или прокарат нови атомобилни пътища, велоалеи 

и екопътеки до експонираните обекти на наследството;  

- техническа инфраструктура – да осигурява нормално съвременно 

функциониране на социализираните обекти на наследството;  

В резултат на това - местните хора ще имат по-качествена жизнена среда, по-

високи доходи, по-висока обща култура, по-високо самочувствие.  

 В резултат на това – ще се подобри и демографската картина. 

 

 

4.3.2.2. Наличният потенциал на културното наследство, реализиран в полза на 

местното население, ще привлече повече туристи (а може би – и нови постоянни 

жители).   

 

 

 
 

 Областният град Шумен е изявен културен център от национален мащаб. За да 

бъде такъв, заслуга имат и съставните му общини. Това трябва да се знае и да се 

пропагандира. Културното наследство в Нови пазар трябва да бъде изявено и да 

привлича постоянен поток от българи и чужденци. Не само Голямата базилика, не само 

музикалните конкурси, но и нови интересни и притегателни места и събития трябва да 

създадат условия за равитие на различни видове туризъм:  

- културно-познавателен – изучаване на историческите събития и посещения на 

културно-исторически паметници, запознаване с традициите в бита, обичаите, 

фолклора,  

недвижимото и движимото културно наследство; 

- екологичен туризъм – рекреативен или оздравителен; 

- ловен и риболовен туризъм;  

- развлекателен туризъм – кулинарен и винен;  
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- религиозно-култов туризъм – посещение на действащи молитвени домове с 

архитектурна или художествена стойност;  

Към условията, създадени за местното население, трябва да се добавят условия 

за обслужване на туристите, в т.ч. - хранене и настаняване. Това ще стимулира малкия 

бизнес, ще увеличи работните места, ще рефлектира допълнително върху върху 

доходите на хората, ще засили мотивацията за повишаване на качеството на услугите. 

И когато гостите бъдат посрещнати в обстановка, създадена в духа на традицията, и 

въвлечени непосредствено в занаятчийските и стопанските дейности на домакините, 

усещането за приемственост ще бъде по-силно и по-трайно. 

В резултат на това - броят на туристите ще се увеличи.  

В резултат на това – населението и Общината ще просперират. 

Следователно: като насочва вниманието си преди всичко към своите жители, 

към техните реални потребности, а не към временни “атракции”, Общината ще създаде 

по-добри условия за посрещане и обслужване на повече външни туристи, на които да 

покаже истинските ценности, които притежава. 

 

 

5. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

 

5.1. КОНЦЕПЦИИ, СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА 

НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО, ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО НИВО  

 

Водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите и 

политиките за развитие на страната до 2020г., е Националната програма за развитие 

България 2020. 

 

5.1.1. Документи за регионалното развитие 

Според Закона за регионално развитие, чл.3.(1):“Планирането на 

пространственото развитие на територията обхваща система от нормативно 

регламентирани документи, които целят: 1. интегриране в европейското 

пространство; 

2. развитие на балансирана полицентрична мрежа и интегрирано 

градско възстановяване и развитие; 

3. териториална свързаност и достъп до обществени и частни услуги; 

4. устойчиво развитие и съхранено природно и културно наследство;” 

 

Целта в последната точка 4 се пренася във всички следващи след закона 

документи за планиране: 

 

5.1.1.1. Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022г. 

   Тя определя следната визия: Българските райони – привлекателни за живеене, 

ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване 

на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно 

наследство”.  

 Главната стратегическа цел е: “Постигане на устойчиво интегрирано 

регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на 

районите в икономически, социален и териториален аспект.”   
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Стратегическа цел 1... Приоритет 1.2... Специфична цел 1: “Стимулиране на 

специфични за отделните райони видове туризъм, базирани на природо-ландшафтни и 

културни ценности и прояви”; Специфична цел 2: “Опазване, валоризация, 

цифровизация, представяне на движими, недвижими и нематериални културни 

ценности”; Специфична цел 3:  “Разработване на регионален маркетинг и реклама на 

регионални туристически продукти, основани на местния потенциал” 

 

 5.1.1.2. Регионален план за развитие на СИР за периода 2014-2020г.  

 Той определя следната визия: “Североизточния район на България – отворена 

към Черно море и света българска територия, съхранила богата история и 

материална култура, плодородна земя, човешки капитал, развита инфраструктура, 

туристически имидж и насочила своя специфичен потенциал за постигане на общ 

икономически напредък и подобрено качество на живота” 

 Стратегическа цел 1... Приоритет 1.4. Разнобразяване на регионалния 

туристически продукт и активно включване на природното и културно богатство на 

хинтерланда”; Специфична цел 1.4.1. “Стимулиране на специфични форми на 

туризъм, базирани на  природо-ландшафтни и културни ценности и прояви” ; 

Специфична цел 1.4.2. “Обвързване на крайбрежната територия и хинтерланда на 

района в единна туристическа система” 
 

КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ 

Област Туризъм:  В област Шумен:  

- Разработване на регионални туристически продукти,  

  отразяващи специфичните природни и културни потенциали в регионален план 2014-2020 
 - Възстановяване, реставрация, консервация и социализация на културни паметници  2014-2020 

 - Реклама на регионални туристически продукти      2014-2020 
В община Нови пазар:  

- Изграждане на туристическа инфраструктура в местността “Станата”   2015-2020 

- Изграждане на инфраструктура до късноантичната крепост 
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   при с.Войвода и възобновяване на археологическите разкопки    2014-2020 

 - Реконструкция и обновяване на общинската художествена галерия и музей 2014-2015 

 

5.1.1.3. Областна стратегия на развитие на Област Шумен 2014-2020г.  

Визия: “Област Шумен – със стабилна и устойчива социална и икономическа 

жизненост, достойно подкрепяща развитието на СИ Район и България” 

 Стратегическа цел 1... Приоритет 1.2.... Специфична цел 1: “Включване на 

богатото природно и културно наследство на областта като “допълващ тил” на 

традиционния морски туризъм в СИ Район” 

Стратегическа цел 2... Приоритет 2.1.... Специфична цел 3: “Подкрепа на 

културни и творчески дейности, достъп до културното наследство”, с проекти:   

...Интегрирани планове за възстановяване и развитие, вкл. ПУП за Историко-

археологически резервати “Плиска” и “Мадара” 
 

ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г. 

Област Култура:  
- Международен фестивал на аматьорските театри в гр,Нови пазар  2014-2020 

- Основни ремонти и модернизация на читалища в гр.Нови пазар,  

   с. Памукчии, с.Стоян Михайловски, с.Енево, с.Стан, с.Мировци  2014-2016 

Област Туризъм: 
- Разработване на регионални туристически продукти,  

  отразяващи специфичните природни и културни потенциали в регионален план 2014-2020 
- Възстановяване, реставрация, консервация и социализация на културни паметници  2014-2020 

- Реклама на регионални туристически продукти      2014-2020 
В община Нови пазар:  

- Изграждане на туристическа инфраструктура в местността “Станата”   2015-2020 

- Изграждане на инфраструктура до късноантичната крепост 

   при с.Войвода и възобновяване на археологическите разкопки    2014-2020 

 - Реконструкция и обновяване на общинската художествена галерия и музей 2014-2015 

 

5.1.1.4. План за развитие на Община Нови пазар за периода 2014-2020г. 

Визия: „Община Нови пазар – утвърждаващ се конкурентноспособен 

промишлен и аграрен център, с устойчив растеж и висок жизнен стандарт, на 

основата на високо квалифициран човешки ресурс, развита и модернизирана 

инфраструктура, качествени социални и здравни услуги, привлекателно място за 

живот, инвестиции, туризъм и култура.”  

Общата цел за развитие в периода 2014-2020 г. е утвърждаване на облика и 

привлекателността на община Нови пазар за живот с повишен стандарт, 

конкурентна икономика, повишена заетост и потенциал на човешките ресурси, с 

достъпна и изградена среда в града и селото. 

Стратегическа цел 1. Стимулиране на местната икономика и открояване на 

конкурентен местен потенциал;  

Стратегическа цел 2. Осигуряване на равни възможности за качествено 

образование, устойчива заетост, здравеопазване, богат културен живот и личностна 

изява;  

Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво развитие на територията и 

населените места.  

ПРИОРИТЕТИ:  

Приоритет 1 – Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика 

на основата на местния потенциал;  

....Туризмът да се утвърди като един от основните компенсатори на 

негативните предизвикателства на продължаващата финансово-икономическа криза, 
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обезлюдяването на малките населени места и деградацията на местните общности. 

На територията на общината има богати и разнообразни природни и антропогенни 

туристически ресурси, които предопределят развитието на ефективни видове и 

форми туристически дейности с висока добавена стойност. Развитието на сектора 

ще създаде привлекателни работни места за младите хора и е средство за 

преодоляване на повсеместния проблем с младежката безработица..... 

..... Специфична цел 1.2. Балансирано и устойчиво развитие на туризма;  

Мярка 1.2.1. Развитие на устойчиви форми на туризъм. 

Туризмът е отрасъл без сериозни традиции в общината, но с културно-

исторически предпоставки е предмет на специално, преференциално третиране и 

подпомагане от страна на местната власт. 

Приоритет 2 – Развитие на социалната сфера и подобряване на заетостта;  

Приоритет 3 – Интегрирано пространствено и териториално развитие и 

опазване на околната среда;  

Приоритет 4 - Добро управление в полза на местната общност и бизнеса. 

 

Без да се споменава “културно наследство” става ясно, че в целите, 

приоритетите и мерките на общинския план за развитие 2014-2020г. то е обект на 

внимание в Приоритет 1, като антропогенен  туристически ресурс или като  

културно-историческа предпоставка за развитие на туризма. 
ПРОЕКТИ   за периода 2014-2020г 

по Програма за изпълнение на Общинския план за развитие (приложение 5 към плана) в т.ч.: към 

 Специфична цел 1.2. Балансирано и устойчиво развитие на туризма;  

   Мярка 1.2.1. Развитие на устойчиви форми на туризъм: 

1.2.1.1. Изграждане на туристическа инфраструктура в местността “Станата” 

1.2.1.2. Проучване на местните забележителности, изработване на регистър на всички 

туристически обекти и програма за развитие на туризма на територията на обшина Нови пазар, 

популяризирането им сред обществеността и изготвяне на Общинска програма за развитие на туризма.  

 

Заложени са само два проекта, а в документите от по-горни нива проектите за 

Община Нови пазар са повече.  

  

 

 5.1.2.   Документи за пространствено планиране и устройство на 

територията  

 

5.1.2.1.  Национална концепция за пространствено развитие за периода 

2013-2025г. 

Спред тази концепция “Културното наследство се разглежда като “генератор 

на туристическа инфраструктура, които от своя страна генерира процеси и 

дейности в населените места”.  

Стратегическа цел 4: Съхраняване на природните и културните ресурси. 

  Концепцията предлага: Североизточно културно пространство, което включва 

темите “Античност”, “Българско средновековие 9.- 14.в.”,  Късно българско 

средновековие 17.-19.в.”, “Европа и Османска империя 9.-14.в.”, ‘Традиционна 

архитектура, традиции и обичаи”. 

 Тези теми намират покритие в: Античен град Абритус – Разград, български 

средновековни столици – Плиска и Велики Преслав, Преславската книжовна школа, 

Мадара, Антични крепости и черноморски колонии – Девня и Варна, природни паркове 

– ПП Шуменско плато, градска архитектура и култови комплекси – Шумен и Разград, 

градска култура и изкуство на модерната българска държава от края на 19.в. до и 

след Втората световна война – исторически ядра.  
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 5.1.2.2.  Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 2 

  

5.1.2.3.  Регионална схема за пространствено развитие на област 

 

5.1.2.4.  Концепция за пространствено развитие на община 

 

   

 

 

5.2. КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСРОЙСТВО И ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЦИМОТО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  

 

5.2.1. Основни положения 

 

ОУПО Нови пазар разглежда недвижимото културно наследство като система - 

многокомпонентна по съдържание, единна в териториален аспект, динамична във 

времето, взаимодействаща със всички останали системи в обществото.  

Водещи принципи в опазването на културните ценности са съхраняване на 

автентичността и интегрираната консервация, а в развитието им – принципите на 

адаптация и социализация.  

ОУПО се съобразява с действащите стратегически и програмни документи на 

различните нива, които съдържат конкретни цели, приоритети и мерки, насочени към 

решаване на проблемите по опазването на  недвижимото културно наследство.  

Тъй като действието на тези документи (с изключение на НКПР 2013-2025г) е до 

2020г., а ОУПО визира хоризонт до 2036г, предвижданията на последния надхвърлят 

заложените до момента цели, приоритети и мерки.  

 

Целта на проекта за устройство на териториите с недвижими културни ценности 

е: потенциалът на културното наследство да се превърне в траен и ефективно 

действащ фактор за устойчиво обществено развитие на общината. 

За тази цел ОУПО съдържа проектни предложения за: 

- създаване на система от територии с обекти на културното наследство – Ткн, 

със сответните режими на опазване и със специфични правила и нормативи за тяхното 

устройство;  

- обособяване на културни ландшафти - пространства с концентрация на 

характерни природни дадености и материални следи от човешка дейност; 

- формиране на културни маршрути - трасета по традиционни пътища, съчетани 

с обекти на НКН и ландшафти; 

ОУПО съдържа предложения за използване на тези територии, пространства и 

трасета и активното им включване в икономиката на общината. Тези предложения 

трябва да бъдат взети предвид и при изработването на подробни устройствени планове. 

ОУПО дава примерни насоки за управление на така формираните защитени 

територии с НКЦ, с оглед на тяхното устойчиво развитие.   

 

 

5.2.2. Проектни предложения в ОУПО Нови пазар  

 

5.2.2.1. Режими на опазване 
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НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

- ОУПО Нови пазар предвижда територия със специален режим за опазване на 

групова археологическа недвижима културна ценност със статут на резерват - Ткн1.  

Територията обхваща Археологическия резерват “Ранносредновековен град 

Плиска” в землището на гр.Плиска, с.Стоян Михайловси и с.Избул, който, съгл.чл.10, 

ал.2 от ЗУТ има особена териториално-устройствена защита. Режимът е съобразен с 

временните режими за опазване, установени с ПМС № 161 oт 1958г., с Наредба № 22 на 

Комитета за култура (КК) и Комитета по архитектура и благоустройство (КАБ) за 

опазване на историко-археологическите резервати “Плиска”, “Преслав” и “Мадара” 

(ДВ, бр.14 / 1981г.), с предложените в протокола от 29.10.2015г. на 

междуведомствената комисия, както и с режимите по Заповед № РД9Р-34 / 

17.08.2015г. на Министъра на културата.   

Ткн1 има следните разновидности:  

 

= Ткн1а - режим за опазване на територията на ГАНКЦ “Вътрешен град 

Плиска”, Манастир “Голямата базилика” и “Средновековен каменен път”; режимът 

(обхват, граници и предписания) е установен със Заповед № РД9Р-34 / 17.08.2015г. на 

Министъра на културата:  
1.1. Териториален обхват: 

1.1.1. Граници на недвижимата културна ценност: 

- от юг – южните граници на имоти 000017 и 000016 от землището на гр.Плиска 

- от север – по северната граница на имот 000024, по западната и северната граница на имот 

000194 от землището на с.Стоян Михайловски и по северните граници на имоти 000002, 000004, 000003 

и 000001 от землището на гр.Плиска;  

- от изток – източната и северните граници на имот 000121 от землището на с.Стоян 

Михайловски, по границите на имот 000009 и по източната граница на имот 000008 (асфалтов път) 

от землището на гр.Плиска; 

- от запад – западната граница на имот 000001 от землището на гр.Плиска; 

1.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т.1.1.1. граници, включва имоти от 

землището на с.Стоян Михайловски, община Нови пазар, и от землището на гр.Плиска, община 

Каспичан, с площ 702,636 дка, както следва: 

- с.Стоян Михайловски – имоти с номера 000120 (Манастир “Голямата базилика”), част от 

000024 (селскостопански път), 000194 (селскостопански път), 000122 (асфалтов път и средновековен 

каменен път) и 000121 (селскостопански път) по КВС.  

- гр.Плиска – имоти с номера 013001 (Вътрешен град), 000002 (полски път), 000004 

(селскостопански път), 000003, 000001, 000017 (селскостопански път), 000018, 000016, 000015, част от 

000008 (асфалтов път), 000006 (селскостопански път), 000007, 000010, 000009 (гражданска сграда № 

32) и 000031 по КВС. 

1.2. Предписания за опазване на територията на ГАНЦ 

Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и 

експониране. 

Забраняват се обработката на земята и всякакъв вид строителство, несвързано с 

консервационно-реставрационните работи и социализацията на археологическите недвижими 

културни ценности, като се допуска такова за осигуряване на достъп и обслужване на посетителите - 

защитни покрития, алеи, погледни площадки, площадки за почивка, пейки и експозиционни 

информационни табла. Допуска се ремонт и реконструкция на приемно-информационната сграда пред 

Източната порта на Плиска. Археологически непроучените терени и тези, засипани след проучване, се 

затревяват. 

 Допуска се изграждане на инфраструктура – електрозахранване, художествено и алейно 

осветление, водопровод, канал, след провеждане на археологическо проучване на терените, които ще 

бъдат засегнати.  

Цитираните дейности се съгласуват с Министерството на културата на основание на чл.84 

от ЗКН. 

 

= Ткн1б (в протокола от 29.10.2012г. – режим Б) -  територия на северното 

разширение на каменната стена на Плиска) 
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Определя се като територия за археологическо проучване и наблюдение. Запазва се начинът на 

трайно ползване на земята. Забранява се промяна на предназначението на земята. Обработката на 

земята се ограничава до 0,30м.Забранява се засаждането на насаждения с дълбока коренова система 

(овошки и лозя). Забранява се извършване на насипни работи.  

Допуска се изграждане и ремонт на инфраструктура, като изкопните работи се наблюдават 

от археолог, определен от РИМ-Шумен, за което Общините уведомяват музея за издадените 

строителни разрешения. По време на строителните работи стриктно се спазват изискванията на 

чл.160, ал.2. 

Забранява се бивакуването и паленето на огньове.  

 

= Ткн1в (в протокола от 29.10.2012г. – режим В) -  земеделски имоти, в 

които са регистрирани всички археологически обекти, обособени с отделни номера в КВС на 

съответните землища, според приложената към настоящия протокол археологическа карта на 

Външния град на Плиска, както и за имоти 043, 046, 009 от масив 43, землище на с.Стоян 

Михайловски, община Нови пазар. 

Определя се като територия за археологическо проучване, наблюдение, консервационно-

реставрационни работи и социализация. Забранява се обработката на земята и имотите до 

археологическото им проучванемогат да се ползват за ливади и пасище. Забранява се промяна на 

предназначението на земята. 

Допуска се изграждане на инфраструктура и трайни защитни покрития, свързани със 

социализацията на обектите.  

Всички дейности се съгласуват с МК съгласно изискванията на чл.84 от ЗКН. 

Забранява се бивакуването и паленето на огньове.  

= Ткн1г (в протокола от 29.10.2012г. – режим Г) – урбанизирана територия 

на гр.Плиска 

 

= Ткн1д - режим за опазване на АНКЦ “Ров и вал на земленото 

укрепление на Плиска”; това е временен режим, съобразен с предложението на 

междуведомствената комисия – т.5 на протокола от 29.10.2012г.: 
а) Териториален обхват –имоти с номера 000116, 000009 от землището на с.Стоян 

Михайловски, 000400 от землището на с.Исбул, имоти .... от землището на с.Върбяни, имоти .... от 

землището на гр.Плиска. 

б) Граници на АНКЦ: 

- от север - северната граница на имоти 000116, 000009 от землището на с.Стоян 

Михайловски, северната граница на имот 000400 от землището на с.Исбул, по северната граница на 

имот 000145 от землището на с.Върбяни; 

- от запад –западните граници на имоти ....  от землището на с.Върбяни и имоти .... от 

землището на гр.Плиска;   

- от юг – южните граници на имоти .... от землището на гр.Плиска;   

- от изток – източните граници на имоти ... от землището на гр.Плиска и имоти ;    000009 и 

000116  от землището на с.Стоян Михайловски. 

в) Предписания за опазване на територията на АНКЦ: 

Определя се като територия за археологическо проучване, реинтеграция и експониране. 

Забранява се всякакъв вид строителство, включително и инфраструктура. Забранява се 

обработването на земята , с изключение на залесяване с дървесни храстови видове по билото на вала и 

по вътрешната му страна, свързано с експонирането. 

Забранява се бивакуването и паленето на огън. Забаняват се всякакви изкопни и насипни 

работи по рова и вала, несвързани с тяхната реинтеграция, както и депониране на строителни и 

битови отпадъци. 

Всички дейности по реинтеграцията и експонирането на АНКЦ се съгласуват с МК, съгласно 

изискванията на чл.84 от ЗКН.  

 

= Ткн1е - режим за опазване на АНКЦ “Жилищно-производствен 

комплекс        ( обект № 31);  това е временен режим, съобразен с предложението на 

междуведомствената комисия – т.7 на протокола от 29.10.2012г.: 
а) Териториален обхват – съвпада с територията на имот 000117 от землището на с.Стоян 

Михайловски. Площ на АНКЦ – 12,291 дка. 

б) Граници на АНКЦ – съвпадат с границите на имот 000117. 

в) Предписания за опазване на територията на АНКЦ: 
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Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и 

експониране. 

Забраняват се всякакъв вид дейности, несвързани с консервационно-реставрационните работи, 

като се допускат такива за осигуряване на достъп и обслужване на посетителите - защитни 

покрития, алеи, погледни площадки, площадки за почивка, пейки и експозиционни информационни табла. 

Археологически непроучените  терени и тези, засипани след проучване, се затревяват. 

Допуска се изхраждане на инфраструктура – електрозахранване, художествено и алейно 

осветление, водопровод, канал, след провеждане на археологическо проучване на терените, които ще 

бъдат засегнати.  

Цитираните дейности се съгласуват с МК на основание на чл.84 от ЗКН. 

 

- ОУПО Нови пазар предвижда режим за опазване на охранителната зона на 

археологическия резерват – Ткн2; това е временен режим, съобразен с предложението 

на междуведомствената комисия – т.2 на протокола от 29.10.2012г. 
а) Териториален обхват на охранителната зона по КВС  

Петдесет метрова ивица пред имотите на вала и рова на Голямото землено укрепление 

(Аспарухов вал) и имоти и масиви от землищата на:  

- с.Стоян Михайловски – имоти с номера 000116 и 000009 (ров и вал) и масиви с номера от 37 до 

43 и масив 62; 

- с.Избул – имот с номер 000400 (ров и вал) и масиви от 32 до 39; 

- с Върбяне – имоти с номера .... и масиви ...... 

- гр.Плиска - имоти с номера .... и масиви ......, гр.Плиска в регулационните му граници, както и 

всички имоти, в които са регистрирани археологически обекти, и които са обособени с отделни номера  

в КВС към горните землища, и имоти – пътища, дерета, пасища, мери и др. според приложената към 

настоящия протокол археологическа карта на Външния град на Плиска. 

б) Граници на охранителната зона 

- от север – права, отстояща на 50м.северно от рова и вала в посока изток-запад, преминаваща 

през масиви с номера 35 (землище на с.Стоян Михайловски), 28, 29, 30 и 31 (землище на с.Избул) 

- от изток – по източната граница на имот 040061 (от землище на гр.Плиска), по права, 

отстояша на 50м източно от рова и вала в посока юг-север, преминаваща през масиви 54, 53, 51, 45, 44 

(землище на с.Стоян Михайловски). 

- от юг – по южната граница на имоти ........ в землището на гр.Плиска; 

- от запад – права север-юг, отстояща на 50м западно от вала и рова, през масиви .... в 

землището на с.Върбяни, по западните граници на имоти .... в землището на гр.Плиска. 

 

Ткн2 има следните разновидности, в зависимост от предписанията в протокола:  

= Ткн2а (в протокола от 29.10.2012г. – режим А) - селскостопански земи, 

обособени в имоти и масиви по КВС, в които няма индивидуални или групови недвижими културни 

ценности, определени с граници и режими за ползване на земята; 

Определя се като територия за археологическо проучване и наблюдение. Запазва се начинът на 

трайно ползване на земята. Забранява се промяна на предназначението на земята , освен при 

разширение на регулационните граници на гр.Плиска в западна, северна и източна посоки. Обработката 

на земята се ограничава до 0,30м. Насажденията с дълбока коренова система (овошки и лозя) се 

запазват до изживяване. Забранява се възстановяването им и засаждането на нови такива. Забранява 

се извършване на насипни работи.  

Допуска се изграждане и ремонт на инфраструктура, като изкопните работи се наблюдават 

от археолог, определен от РИМ-Шумен, за което Общините уведомяват музея за издадените 

строителни разрешения. По време на строителните работи стриктно се спазват изискванията на 

чл.160, ал.2. 

За комплекса на съществуващия мотел се допуска ремонт и реконструкция в рамките на 

застроената площ, при запазване на етажността и плоския покрив.  

Забранява се бивакуването и паленето на огньове.  

= Ткн2в (в протокола от 29.10.2012г. – режим В) - земеделски имоти, в 

които са регистрирани археологически обекти, обособени с отделни номера в КВС на съответните 

землища: 

Определя се като територия за археологическо проучване, наблюдение, консервационно-

реставрационни работи и социализация. Забранява се обработката на земята, и имотите до 

археологическото им проучване могат да се ползват за ливади и пасище. Забранява се промяна на 

предназначението на земята. 
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Допуска се изграждане на инфраструктура и трайни защитни покрития, свързани със 

социализацията на обектите.  

Всички дейности се съгласуват с МК съгласно изискванията на чл.84 от ЗКН. 

Забранява се бивакуването и паленето на огньове.  

 

- ОУПО Нови пазар предвижда временен режим за опазване на терените, 

определени в  ПМС № 161 от 1958г. като “наблюдавани в историко-археологическо 

отношение от Българската академия на науките и от Коларовградския окръжен 

народен съвет” - Ткн3. Това са: “територията на Външния град на Плиска, включена в 

землените укрепления, както и самите укрепления (ров и вал), девташларите в землищата на селата 

Плиска, Върбяне и Златна нива .... и могилите южно от с.Избул. 

 “... в наблюдаваните терени не могат да се предприемат или планират мелиоративни 

и агротехнически работи или строежи, без да бъде 30 дни по-рано уведомен  окръжният народен музей 

и научната група на АИМ при БАН... ” 

В списъка на НИНКН няма включени могили в землището на с.Избул, но 

в списъка на РИМ фигурират такива под номера 88 и 89, те имат и пререгистарация в 

АКБ:  “88. Надгробна могила на 2,5 км (304º) югоизточно от селото. Ранна бронзова епоха. 

Картон по АКБ 1100178. 

  89. Могилен некропол. На протежение 1500м в м.Кърк юклери (Четиридесетте могили) 

са запазени над 30 надгробни могили с височина от 1 до 15м и диаметър от 12 до 40м. Датировка I-IIIв. 

Картон по АКБ 1100174.” 

  
- ОУПО Нови пазар предлага в бъдеще, ако извън населените места бъдат 

регистрирани групови археологически недвижими културни ценности без статут на 

резерват, техните режими на опазване да се означат с Ткн4.  Те могат да имат 

разновидности.  

 

- ОУПО Нови пазар предлага в бъдеще, ако извън населените места бъдат 

регистрирани  групи от единични археологически недвижими културни ценности, 

концентрирани на малка територия, но без качества на групов паметник,  техните 

режими на опазване да се означат с Ткн5. Те също могат да имат разновидности.  

 

 

- ОУПО Нови пазар предвижда временен режим за опазване на единични 

недвижими културни ценности (ЕНКЦ), разположени извън селищата  – Ткн6, със 

следните  разновидности:   

= Ткн6а - археологически НКЦ, регистрирани в АКБ, с определени 

полигони по регистрационните карти и охранителна зона 10м, съгл. Протокол № 16 / 

18.06.2015г. на ЕС на НИНКН;   

  = Ткн6б - археологически НКЦ без определена площ, дефинирани с точка 

в АКБ; регистрираните в АКБ единични НКЦ имат временен режим на опазване (А, Б, В 

или Г), посочен в регистрационните им карти.  

= Ткн6в - археологически НКЦ без определена площ, нерегистрирани в 

АКБ; 

За НКЦ - непроучени или нерегистрирани в АКБ, ОУПО определя като обекти 

за археологическо наблюдение и проучване и предлага временен режим за ползване на 

земята “Б”, съгл. чл.35 от Наредба № 7 / 22.12.2003г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони 

  = Ткн6г - исторически НКЦ. 

 До предоставянето на статут по реда на ЗКН на единичните НКЦ, разположени 

в извънселищните територии, инвестиционните проекти и исканията за намеси в тях се 

съгласуват по реда на чл.84 от ЗКН. 
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При прилагането на общия устройствен режим на територията, в която попада 

единичната НКЦ, се прилага разпоредбата на чл.161 от ЗКН. 
 

 

НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

 

Съгл.чл.79, ал.4 от ЗКН:  “Когато единична културна ценност няма определен 

териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни 

граници се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията, 

обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и 

срещулежащите през улицата имоти, както и уличното пространство между тях. “ 

 

-  ОУПО Нови пазар предвижда временен режим на защитени територии в 

границите на населените места, които съдържат урегулирани поземлени имоти (УПИ) с 

ЕНКЦ – Ткн7, със следните разновидности: 

= Ткн7а -  археологически НКЦ 

= Ткн7б - архитектурно-строителни НКЦ 

= Ткн7в - исторически НКЦ 

= Ткн7г - художествени НКЦ 

До предоставянето на статут по реда на ЗКН на единичните НКЦ, разположени 

в строителните граници на селищата, инвестиционните проекти и исканията за намеси 

в тях се съгласуват по реда на чл.84 от ЗКН. 

При прилагането на общия устройствен режим на територията, в която попада 

единичната НКЦ, се прилага разпоредбата на чл.161 от ЗКН. 

 

 Не бива да се изоставя идеята за комплекс с възрожденски характер около 

църквата “Св.Петка” и килийното училище. По улиците “Добруджа” и “Георги 

Бенковски” все още има къщи, които могат да бъдат възстановени.  

 Макар и отдалечена – на западната страна на реката, къщата на ул.”Д.Греков” с 

големия двор и кирпичената ограда с голяма дървена порта също заслужава внимание.   

 Заедно с това да се потърсят и други сгради, незабелязани досега. 

 

 

5.2.2.2. Културни ландшафти 

 

Съгласно ЗКН, чл.47, т.6, “Културният ландшафт е съвкупност от 

пространствено обособени устойчиви културни напластявания – резултат от 

взаимодействието на човека и природната среда, които характеризират културните 

специфики на дадена територия”.  

Културни ландшафти се идентифицират, декларират и регистрират по реда, 

посочен в Наредба № H-12 oт 21.11.2012г. нa MK. 

- ОУПО Нови пазар предлага характерни за общината територии, които могат да 

се обособят като културни ландшафти - Ткн8, например: 

 = Ткн8а -  гр.Нови пазар 

 = Ткн8б – Архитектурен резерват “Ранносредновековен град Плиска”;  

= Ткн8в – с.Избул, с.Войвода, Войводската могила и Войводското плато  

= Ткн8г – с.Жилино, с.Стоян Михайловски и с.Памукчии и гористите 

склонове североизточно зад тях;  

= Ткн8д – с.Стан и платото над него 
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 Релефът на Община Нови пазар дава възможност за двустранно възприемане на 

съчетанието от природни форми и селищни структури – както от ниските, така и от 

високите гледни точки. На много места по хълмовете могат да се разположат изгледни 

площадки, някои от тях – с панорама във всички посоки.    

       

Ткн8д

Ткн8г

Ткн8a

Ж илино

Ткн8б

Ткн8в

Стоян 
Михайловски

Памукчии

Правенци

Избул

Войвода

Сечище

Преселка

Тръница

Писарово

Беджене

Мировци

Енево

Зайчино ореше

Стан

 
 Проектни културни ландшафти в Община Нови пазар.  
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5.2.2.3. Културни маршрути 

 

Съгласно ЗКН, чл.47, т.9, “Културният маршрут е съвкупност от историческо 

трасе на традиционен път с включените към него обекти на недвижимото културно 

наследство и ландшафта”  

Разположението на общинския център в южния край на общинската територия 

от една страна, и релефът на територията – от друга страна, определят схемата на 

възможните маршрутни линии. Те са предимно локални.  

 

- ОУПО Нови пазар въвежда означение  за културен маршрут - Ткн9 и предлага 

следните разновидности:  

= Ткн9а – за културен маршрути от националната мрежа, който пресича 

територията  на общината:  Варна – Шумен – Велико Търново 

= Ткн9б – за проектните регионални културни маршрути - (стари 

столици, градове на българските царе и патриарси) : 

 Ткн9б1: Велико Търново-Велики Преслав-Мадара-Плиска- Варна; 

    -Плиска- 

Силистра; 

Ткн9б2: Русе – Шумен - Варна 

= Ткн9в – за проектните локални културни маршрути  

               Ткн9в1 - южна дъга:  Стан-Нови пазар-Плиска   

   Ткн9в2 - североизточен лъч: Нови пазар-Памукчии-Сечище-

Преселка, Тръница;  

   Ткн9в3 - северен лъч: Нови пазар-Ст.Михайловси-Жилино-

Войвода 
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Ткн9а

Ткн9а

Ткн9б2

Ж илино

Писарово

Ткн9б1

Ткн9б1

Памукчии

Правенци

Избул

Войвода

Сечище

Преселка

Тръница

Енево

Зайчино ореше

Стан

Стоян 
Михайловски

Ткн9б2

Ткн9в1

Беджене

Върбяне

Ткн9в2

Златна нива

Ткн9в3

Мировци

 
 

По тези основни линии, с прави или обиколни отклонения от локалните 

маршрути и комбиниране с екопътеки, може да се създадат тематични и комбинирани 

маршрути, които да включват природни и археологически обекти, исторически места, 

събития от културния календар и др., не само в община Нови пазар, но и в съседните 

общини, например Каспичан.   

За различните варианти на маршрутите ще се изполва създадената транспортна 

и обслужваща инфраструктура, но тъй като тя е недостатъчна, непременно трябва да се 

разшири, обогати и да се поддържа постоянно. 

 

 

5.2.3. Предложение за структури на територии с концентация на НКЦ 

 

5.2.3.1. Създаване на структури на общинско ниво  

 

ОУПО предлага на територията на общината да се създаде структура от три 

елемента, в които са концентрирани значителна част от културните ценности, които 

освен това имат най-голям потенциал за развитие и биха дали най-силен тласък на 

туризма и на икономиката изобщо. Те се различават преди всичко по надморската 

височина и транспортните връзки. 

Първият елемент, условно наречен “А” обхваща територията на 
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археологическия резерват “Ранносредновековен град Плиска”. Между гр.Нови пазар и 

гр. Плиска има общински път, който е предвиден за рехабилитация.  

 

 

Вторият елемент, условно наречен “В”, е с.Войвода и разположените в неговото 

землище природни и археологически обекти, на първо място Войводската могила,  

античната крепост Динея и църквата “Св.Неделя” – единствената засега художествена 

недвижима културна ценност в общината. Селото е на второ място в общината по брой 

на НКЦ – 7, от които 2 декларирани и 5 обявени. По списъка от РИМ-Шумен, в 

землището му има 20 археологически обекта, които все още не са пререгистрирани в 

АКБ.  

До селото има общински път, до върха на могилата може да се прокара 

екопътека, а за достъп до крепостта е най-добре да се направи отклонение от пътя и да 

се изгради мост през дерето. Целесъобразно е елемент “В” да се разглежда като 

комплекс, чийто съставки – природни и антропогенни, трябва така да се балансират, че 

в резултат  да се получи възможно най-високо качество на жизнената среда.  

 

Ж илино

Писарово

Памукчии

Правенци

Избул

Войвода

Сечище

Преселка

Тръница

Енево

Зайчино ореше

Стан

Стоян 
Михайловски

Беджене

Върбяне

Златна нива

Мировци

A

В

СД
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Третият елемент, условно наречен “С” обхваща с.Стан и крепостта северно от 

него. Мястото е подходящо за екотуризъм, но липсва необходимата туристическа 

инфраструктура за това.  

Има възможност в тази структура да се включи и четвърти елемент “Д” -  

девташларите край селата Върбяне и Златна нива, които са в община Каспичан. Така 

община Нови пазар може да инициира общ проект за изграждане на структура в двете 

съседни общини, която да би могла да се нарече АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И 

РЕКРЕАТИВЕН ПАРК “ПЛИСКОВ”.  

 

5.2.3.2. Създаване на структури на областно ниво  

 

От общо 33 археологически резервата, включени в приложението към чл.50, ал.3 

на ЗКН,  на територията на Шуменска област има четири, съответно под номера: 

3. Ранносредновековен град Плиска в община Каспичан 

4. Ранносредновековен град Преслав в община Велики Преслав 

5. Праисторически, антични и средновековни структури до Мадара в общини 

Шумен и Каспичан 

32. Ранносредновековно селище Кабиюк в общини Шумен и Хитрино. 

Тяхното разположение създава предпоставки за формиране на структура с 

център Шумен, която би могла да се нарече “ДИСПЕРСЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

ПАРК “ШУМЕН”  
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Плиска

Мадара

Кабиюк

 
 

 

 

5.2.3.3. Създаване на структури на регионално ниво  

В това отношение има предвиждания на Националната концепция за 

пространствено развитие за периода 2013-2025г., която предлага обособяване на 

Североизточно културно пространство (виж т.5.1.2.)  

 

5.2.3.4. Създаване на структури на национално ниво  

Една от възможните структури е свързването на Археологическия резерват 

“Ранносредновековен град Плиска” в система на старите български столици, което 

може да стане с един бъдещ Закон за старите столици.  
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6. НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА “КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО” 

 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

Политиката по опазване на културното наследство на територията на общината 

се осъществява от кмета и общинския съвет (ЗКН, чл.17). За целта: 

Кметът оказва съдействие при извършването на дейности по издирване, 

изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности съобразно 

правомощията си. Той извършва и други дейности, определени в ЗКН (по чл.72, чл.73, 

чл.76, чл.89); 

Кметът създава обществен съвет за закрила на културното наследство като 

съвещателен орган към общината. 

Общинският съвет има следните функции: 

1. приема стратегия за опазване на културното наследство на територията на 

общината в съответствие с националната стратегия по чл. 12, ал. 2; 

2. предоставя концесии върху обекти недвижими културни ценности - общинска 

собственост; 

3. създава общински фонд "Култура" при условията и по реда на Закона за 

закрила и развитие на културата; 

4. приема правилници за устройството и дейността на общинските музеи, след 

съгласуване с министъра на културата; 

5. осигурява финансиране чрез целеви средства в общинския бюджет на 

дейностите по ал. 1, т. 1.   

 

Относно стратегията за опазване на културното наследство: 

Тя трябва да бъде в съответствие с националната стратегия по чл. 12, ал. 2 (от 

ЗКН); 
Закон за културното наследство, чл. 12. ...(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Стратегическите 

цели за управление и опазване на културното наследство се включват в стратегията по чл. 2а от 

Закона за закрила и развитие на културата след широко обществено обсъждане с участието на 

заинтересовани научни и културни организации, юридически лица с нестопанска цел и регистрирани 

вероизповедания. 

Закон за закрила и развитие на културата, чл.2а: (1) (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г., предишен 

текст на чл. 2а - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на 

културата приема Национална стратегия за развитието на културата за срок 10 години. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Националната стратегия по ал. 1 съдържа и стратегически 

цели за управление и опазване на културното наследство по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за 

културното наследство. 

През 2011г. е изготвен проект за Национална стратегия за управление и опазване 

на културното наследство, но до момента не е приет.  

 

С оглед на това, че на територията на община Нови пазар има много на брой 

недвижими културни ценности, някои от които имат висока научна стойност и 

обществена значимост, и с оглед на по-добро управление на дейностите по опазването 

им, общината трябва да приеме своя стратегия.  

 

 

6.2. ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА 

 

6.2.1. Да се актуализират всички временни режими на опазване, съгласно 

Наредба № Н-12 от 21.11.2012г.  



 154 

6.2.2. Да се изработят подробни устройствени планове със специфични правила 

и нормативи за груповите НКЦ, в съответствие с определените режими.  

6.2.3. Да се изработят планове за опазване и управление (ПОУ) на архитектурния 

резерват и на груповите НКЦ с национално значение, както и за единични НКЦ с 

национално значение в случаите, когато се предоставят на концесия; ПОУ трябва да са 

съобразени с режимите на опазване и със специфичните правила и нормативи към 

подробните устройствени планове. 

6.2.4. При изработването на проектни документации (инвестиционни 

инициативи и проекти за намеси) в защитени територии за опазване на НКН да се 

спазват стриктно одобрените подробни устройствени планове и специфичните правила 

и нормативи към тях.  

6.2.5. Съгласуването на устройствени планове и инвестиционни проекти да се 

извършва по реда на чл.84 от ЗКН. 

6.2.6. Одобряването на инвестиционните проекти да се извършва след 

съгласуване пореда на чл.84 от ЗКН. 

6.2.7. Строителни дейности в недвижимите културни ценности и в 

охранителните им зони за целите на тяхното опазване и експониране да се изпълняват в 

пълно съответствие с инвестиционните проекти, одобрени по реда на чл.83 от ЗКН. 

6.2.8. Съгл.чл.85 от ЗКН, контролът по прилагането и изпълнението на мерките 

на териториалноустройствената защита на недвижимите културни ценности се 

осъществява от Инспектората към Министерството на културата съвместно с 

компетентните държавни и общински органи. 

6.2.9. За финансиране на проекти и дейности по опазване на недвижимото 

културно наследство да се привличат и средства от европейски програми, 

републикански фондове, приходи от туризъм, както и по линията на публично-частно 

партньорство.  

             

6.3. ПРИОРИТЕТИ НА ОУПО НОВИ ПАЗАР 

 

В стремежа към визията, формулирана в Плана за развитие на Община Нови 

пазар за периода 2014-2020г., в преследване на целите, поставени в него, ОУПО 

поставя в центъра на вниманието следните приоритети: 

6.3.1. Гарантиране на териториалноустройствената защита на недвижимото 

културно наследство 

6.3.2. Обогатяване и развитие на системата от културни ценности 

6.3.3. Включване на недвижимите културни ценности в жизнената среда и 

усвояване на потенциала им за развитие на туризма и за подобряване качеството на 

живот на населението.  

Като има предвид проектите, заложени в програмите на:   

- Регионалния план за развитие на СИР за периода 2014-2020г.,  

- Областната стратегия на развитие на Област Шумен 2014-2020г.  

- Общинския план за развитие на община Нови пазар за периода 2014-2020г.,   

и в съответствие с посочените приоритети, ОУПО Нови пазар, допълва списъка 

на мерките и проектите:  

 

За гарантиране на териториалноустройствената защита на недвижимото 

културно наследство е необходимо: 

- подобряване на информационната база за НКН чрез: 
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= регламентиране на статута на НКЦ, декларирани и обявени по ЗКПМ 

(отм) 

= актуализиране на списъка на НКЦ 

= регистриране на археологическите обекти в Автоматизираната 

информационна система “Археологическа карта на България” (АКБ). 

 - създаване на планова основа от: 

  = подробни устройствени планове 

     Конкретно: изработване и одобряване на ПУП на Археологическия 

резерват “Ранносредновековен град Плиска” и крепостта Динея. 

  = планове за опазване и управление на ГАНКЦ 

 - създаване на специализирана схема на разположението на НКЦ върху 

територията на общината 

 

За обогатяване и развитие на системата от културни ценности е 

необходимо: 

- идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на НКЦ чрез: 

            = изготвяне и одобряване на териториални програми 

 = изготвяне на предложения за предоставяне (или отнемане) на статут 

 = планиране и извършване на теренни проучвания на археологически 

обекти  

 = локализиране на територии – културни ландшафти 

    Примерно:  археологическия резерват;  

    с.Войвода, могилата и платото 

    с.Жилино, Ст.Михайловски, Памукчии и хълмовете зад тях 

    с.Стан и платото сeверно от него; 

- създаване на мрежа от локални културни маршрути 

   Примерно:  южна дъга, североизточен и северен лъч; 

- създаване на структури в границите на общината, с голяма концентрация на 

НКЦ в тях, и на възможността им за обособяване – примерно - в АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

И РЕКРЕАЦИОНЕН ПАРК “ПЛИСКОВ”.  

- създаване на структура в границите на област Шумен, свързваща четирите 

археологически резервата – примерно – в “ДИСПЕРСЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК 

“ШУМЕН”.  

 

За включване на недвижимите културни ценности в жизнената среда е 

необходимо: 

- консервация, реставрация, експониране, адаптация (когато е възможно) и 

социализация на НКЦ  

  Конкретно:   на обекти във Външния град 

  на крепостите Динея и Станата 

- осигуряване на достъп чрез: 

 = ремонт и изграждане на автомобилни пътища, където е необходимо 

 = изграждане на пешеходни алеи и велоалеи  

 = трасиране на екопътеки  

- обслужване (информационно, търговско) чрез изграждане на: 

 = информационни центрове (в гр.Нови пазар, с.Войвода) 

 = места за настаняване 

= заведения за хранене 

 

 7. КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО НОВИ ПАЗАР 
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 ОУПО може да се изменя на основание чл.134 от ЗУТ. 

 

 

 

ИЗТОЧНИЦИ: 
1. Международни документи – конвенции, харти, декларации, свързани с опазване на 

културното наследство. 

2. Закони 

    2.1.   Конституция на Република България  

    2.2.   Закон за регионалното развитие  

    2.3.   Закон за устройство на територията 

    2.4.   Закон за собствеността 

    2.5.   Закон за собствеността и ползването на земеделските земи  

    2.6.   Закон за опазване на земеделските земи  

    2.7.   Закон за горите 

    2.8.   Закон за развитие и закрила на културата 

    2.9.   Закон за културното наследство 

    2.10. Закон за военните паметници 

    2.11. Закон за туризма 

    2.12. Закон за публично-частното партньорство 

3.  Постановления, разпореждания, наредби, писма 

     3.1. Постановление № 161 на Министерския съвет от 05.08.1958г. за обявяване на старините 

край Плиска, Мадара и Преслав за резервати. 

     3.2.   Разпореждане № 1711 / 22.10.1962г. на Министерския съвет за обявяване на селищните и 

надгробните могили за паметници на културата от национално значение.  

     3.3.   Писмо изх.№ 4349 / 04.12.1992г на МК - НИПК декларира като исторически паметници 

възпоменателните знаци за участието на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-

1945г. 

     3.4.   Наредба № 22 / 1981г. за опазване на историко-археологическите резервати “Плиска”,    

“Преслав” и “Мадара”. 

     3.5.   Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове  

     3.6.   Наредба № 7 / 22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони.  

      3.7.   Наредба от 08.03.2011 г. за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за 

изработва-не на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни 

ценности  

      3.8.   Наредба № Н-00-0001 /14.02.2011г. за извършване на археологически проучвания  

      3.9.   Наредба № Н-12 /21.11.2012г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на 

статут и за определяне на категорията на недвижимите кълтурни ценности, за достъпа и подлежащите на 

вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите културни ценности 

4. Концепции, стратегии, планове и програми  

     4.1.   Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025г. 

     4.2.   Концепция за туристическо райониране на България 

     4.3.   Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022г. 

     4.4.   Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 

     4.5.   Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 

     4.6.   Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020г. 

     4.7.   Общински план за развитие на Община Нови пазар 2014-2020 

     4.8.   Национална програма за развитие “България 2020” 

 5. Изходни данни 

     2.1. Задание за проектиране (съгласувано от МК със забележки) 

     2.2. Опорен план 

     2.3. Топографски карти 

     2.4. Действащи кадастрални и устройствени планове  

     2.5. Карта на възстановената собственост 

     2.6. Списъци на недвижимите културни ценности 

            2.5.1. От НИНКН - с писмо изх.№ 0800-1338/15.08.2014г.; изх№ 0800-843/17.06.2016г. 

            2.5.2. От РИМ-Шумен – с писмо изх.№ 584/24.11.2016г. 
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            2.5.3. От Областна администрация–Шумен - с писмо изх.№ 08-02-21-3/31.10.2016г. 

 6. Други 

      6.1.  Методически указания и изисквания  на НИНКН, критерии за оценка – за представяне на 

устройствените аспекти  на опазване, експониране и социализация на културното наследство на 

територията на общините в плановите задания при изработване на планови и технически задания и 

проекти за ОУП, ОУПО, (ПУП).        

     6.2. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг, 1975г. 

      6.3. Археологическа карта на Плиска 

     6.4. Статии  

     6.5.  Интернет сайтове  


