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1.Историческо развитие на територията на Община Исперих 
Община Исперих е разположена в централната част на Лудогорието, която е част 

от Дунавската равнина и е на важен кръстопът между градовете Разград и Силистра, 
Добрич и Русе.Историко-географската област „Лудогорие“, позната до 1942г. с името 
„Делиорман“, е преименувана на Полесие, но понеже не се възприема от населението от 
1950 г. районът носи името Лудогорие (Дели орман - „луда гора”). Община Исперих се 
намира в Разградска област и е в Североизточния планов регион, втората по големина 
областта. 

Най-ранни следи от живот в землището на Исперих има от бронзовата епоха. В 
местността “Айорман” има останки от късноантично и средновековно селище. 

Град Исперих е възникнал през 1545 година на мястото на това средновековно 
селище. Исперих е старо селище, под името Кемаллар се споменава в турски данъчен 
регистър от 1573 год. От 1934 год е преименувано на село Исперих. С указ № 38 
обнародван на 02.02.1960 г. на Президиума на Народното събрание от 31 януари 1960 г. 
село Исперих е обявено за град. 

Населението на Община Исперих към 2011 година наброява 22,692 жители, в т.ч. 
гр. Исперих 8,973 жители. Най-големите села са Подайва с 1,613 жители и Китанчево с 
1,464. Най-малкото село пък е Конево с 95 жители. 

Състои се от 24 населени места - гр. Исперих, с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. 
Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Делчево, с. Духовец, с. Йонково, с. Китанчево, с. Конево, 
с. Къпиновци, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. Подайва, 
с. Печеница, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и с. 
Яким Груево, управлявани от кметове и кметски наместници. 

 гр. Исперих 

Исперих е вторият град по големина област Разград. Градът е административен 
център на община Исперих.  

Земите около град Исперих са обитавани от различни цивилизации още от времето 
на тракийските племена (IV – V пр. Хр.). Доказателство за това е тракийският 
град Хелис (Хелиос), който днес е превърат в историко-археологически резерват 
Сборяново. Запазени са уникални по своята същност гробници на тракийски владетели, 
крепостни стени, религиозни съоръжения и множество артефакти. Доказателство за 
уникалността на това място е фактът, че той е един от седемте български обекта в списъка 
на ЮНЕСКО. 

За зараждането му като самостоялтелно селище няма много информация. 
Предполага се че градът се развива като място за панаири и обмяна на стоки. По време на 
Османското владичество се е наричал Кемаллар (Кемаалар, Кеманлар). С пристигане на 
първия заселник Кемал и неговия род, селището дълги години носи неговото име – 
Кемаллар (Кемаловците). В подкрепа на мнението, че селото било наречено на името на 
заселника Кемал, е и запазеното допреди десетина години предание за него. Гробът на 
Кемал баба се помнел и течал от поколенията, а надгробният му камък се намира в 
старото гробище в западния край на града. 
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Според една от легендите името произхожда от „Кем агалар“ (горделивите 
господари), които били свирепа банда разбойници, тормозеща местното население от 
турци и българи. Според друга хипотеза името идва от „Кем аалар“, което в превод 
означава „Кой плаче“, и се свързва с воплите и стенанията на затворниците в таен затвор, 
някъде в гъстите гори около днешния Исперих. Според друга хипотеза името Кеманлар 
произлиза от „кемане“ (цигулка) и означава на турски „цигулари“. Първите заселници на 
това място според тази версия били българи – гъдулари – скитащи музиканти. 

През 1960 г. е обявен за град. Той носи името на хан Аспарух – основателят 
на Българската държава, чието име също се произнася и като „Исперих“. 

 

 с. Белинци 

Белинци- на основание м.з . 3775 / 7 XII.1934 г. ( българското наименование). 
Година на създаване XVI в. - Османски регистри. В османските регистри от 1573 г. с 
наименованието Акджълар, а от 1676 г. - с наименованието Акчалар. В превод - вероятно 
като селото на белите хора. Публикации : 1. Ангел Павлов, 2011 г. -Административно 
- териториално деление на Разградска област ( 41 стр.); 2. Николай Мичев и Петър 
Коледаров „Речник на селищата в България - 1878 - 1987 г.“ ( 35стр.) 

 

 с.Бърдоква 

Бърдоква (до 1934 г. - Кълъч Шарман) е малко село в Североизточна България. То 
се намира в община Исперих, област Разград. От 1934 г. селото носи сегашното си име. 
Намира се 8 км южно от гр.Исперих. Разположен е около средата на Самуиловския рът, 
между Исперихския рът и Хърсовския рът. Най-високата точка в населеното място е в 
югозападния край и е на 310м надморска височина, а най-ниската е в североизточния край 
и е на 270м надморска височина. В североизточния край се намират два кладенеца с 
налична вода, която лятно време се ползва за поливни нужди.  

Селото възниква през XV-XVI век, като първоначално е обитавано от около 10 
семейства овцевъди. За пръв името Шарман се споменава в османските документи през 
1536 г. в документите на джелепкешаните. 
На 12.дек.1948 г. е учредено ТКЗС"Васил Тинчев" - с.Бърдоква. През 1958 г. се влива в 
ОТКЗС"Г.Димитров"-с.Лудогорци, която пък се влива в АПК"Път към Комунизма" - 
гр.Исперих през 1970 г. На 06.апр.1940 г. е учредена Потребителна Кооперация 
"Надежда" - с.Бърдоква. През 1953 г. се влива в ПК"Пробуда"-с.Лудогорци, която пък се 
влива в РПК"Наркооп" - гр.Исперих през 1982 г. 

През 1927 г. е основано Народно Читалище "Васил Левски". 
 

 с. Вазово 

Вазово - м. з 3775 / 7 XII. 1934 г. ( българското наименование). Година на 
създаване XVI в. – Османскирегистри. Старото наименование на селището е Ески 
Балабанлар. В превод - едри хора в старо село. Съвременното наименование - носи името 
на Иван Вазов. Публикации: 1. Ангел Павлов - 50 стр.; 2. Николай Мичев - 53 стр.;3. 
Борис Илиев и Бончо Вачев „ Трите села край река Чернодланица“ 2000 г. 
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 с. Голям поровец 

Голям Поровец - м.з. 2820 / 14 VIII. 1934 г. ( българското наименование). Година на 
създаване XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Голяма 
Кокарджа. В османските регистри от 1573 г. - Голяма Кокарджа ( голям пор).  Днешното 
наименование е буквален превод на турското му наименоваие. Публикации: 1. Ангел 
Павлов - 61 стр. ; 2. Николай Мичев - 77 стр. ; 

Село Голям Поровец се намира в североизточна България. То е село с богата 
култура и традиции. Намира се на 6 километра от град Исперих. В покрайнините на 
селото текат две реки. Едната е „Цара-Цар“, а другата е „Голяма река“. На първата има 
два моста. Старият е строен през 1911 година от италиански инженер, а този който се 
използва e строен през 80-те. Източно от селото преминава една от най-старите ЖП 
линии – Самуил-Силистра, разклонение за Дулово, по късно през 70-те до Силистра. 

Основният поминък на селото в годините след 1930 до края на 80-те е керамичната 
фабрика, построена от Васил Иванов Вълков. През годините на работа в нея са се 
препитавали до 150 семейства. Прекратява дейността си през 1992. 

Близо до селото се намира пресъхналото езеро Къвръна. 
В центъра на селото се  намира паметника на Панайот Банков (Пешо), партизанин, 

загинал в борбите за социална независимост на България. Близо до паметника се издига 
сградата на читалище „Самообразование“, сградата на кметството и началното училище 
„Д-р Петър Берон“, което вече не отваря врати за учениците. До сградите има голям парк 
(според провинционални мащаби), където може да си отдъхнете.  
 

 с. Делчево 

Делчево - м. з. 3775 / 7 XII.1934 г. ( българското наименование). Година на 
създаване XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Ферхатлар. 
В османските регистри - като Ферхатлар - носи името на Фърат - основател на селището, а 
днешното наименование - на Гоце Делчев, идеолог ва ВМОРО. Публикации: 1. Ангел 
Павлов - 66 стр. ; 2. Николай Мичев - 93 стр. ; 

 с. Драгомъж 

Драгомъж - м.з. 3777/ 7 XII. 1934 г. ( българското наименование). Година на 
създаване XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Хюсеинлер. 
В османските регистри - като Хюсеинлер ( името на рода Хюсеиновци - първите 
заселници в района на селището).От 13 XII. 1955 г. до 22 VIII. 1991г. - селото е било към 
Малък Поровец . Публикации: 1. Ангел Павлов - 67 стр.; 2. Николай Мичев - 108 стр. 

 

 с. Духовец 

Духовец - м.з. 3775 / 7 XII. 1934 г. ( българското наименование). Година на 
създаване XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Насъфчилар. 
В османските регистри – като Насухча ( името на Насуф - който е един от първите 
заселници. До 1941 г. селото се състои от две махали - Насъфчилар и Гьочбилер. 
Публикации: 1. Ангел Павлов - 69 стр. ; 2. Николай Мичев - 111 стр.; 
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 с. Йонково 

Йонково - м. з. 3775 / 7 XII.1934 г. ( българското наименование). Година на 
създаване XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Юнуз 
Абдал. В османските регистри - Юнуз Абдал ( носи името на Юнуз Абдал - син на 
Хюсеин баба брат на Демир баба ) . До скоро селото се е състояло от две махали - 
голямата махала, известна като Ески махала ( стара махала), малката махала - Чапраз 
махала.Днешното наименование на селището - носи името на Йонко Вапцаров - баща на 
Никола Вапцаров. Публикации: 1. Ангел Павлов - 80 стр. ; 2. Николай Мичев - 133 стр; 

Намира се между Разград и Исперих, в близост до ловно стопанство „Воден“, на 30 
км от „Свещари“ и тракийските гробници и местността „Демир баба теке“.Kрай селото се 
намира гробница (тюрбе) на бекташитски дервиш Йонуз Абдал, който по преданията е 
бил учен и богоизбран човек който просветлявал хората. 

Селото е спокойно, тихо и идеално място за релаксация. В близост минава река 
„Война“. 

Климатът е умерено континентален, със студена зима и горещо лято. 
Населението в селото е от различен етнически произход, като преобладава турския 

етнос. Между турци и българи царят отношения на взаимно уважение, разбирателство и 
толерантност. 

Основният поминък в с.Йонково е земеделието и животновъдството. От няколко 
години функционира и цех за производство на екобрикети. 

Старото местоположение на селото е било близо до река Война, която минава в 
близост до гробницата на бекташицкия дервиш Йонуз абдал. Там живеел именно и 
дервиша със старите си родители. Било е малко турско селце с около 30,50 семейства 
пресели се от Анадола. Йонуз се изхранвал като пасял овцете на богатите аги в съседните 
села. Предава се че поради тежкото състояние на родителите си се върнал в селото и се 
отдал в служение Аллах и грижа за родителите си. Един ден в селото дошли двама 
дервиши когато Йонуз се е кланял и застанали зад него. След като свършил вдигнал 
ръцете си за дуа и казъл "О Аллах няма ли такива просветени хора които са достигнали 
твоето откровение да ида и да им служа " в този момент дервишите станали и казали: 
„има.....“ и го завели при своя учител Хасан баба (Демир баба) там той получил знания и 
познания по ислям, стигнал до ниво „абдал“(водач) и започнал да разпространява исляма 
между хората. Върнал се в селото си и основал " дергях" където просветлявал хората и 
обучавал дервиши. Оттам остава името на селото Йонуз абдал. След смъртта му селото 
става наводнение и хората се преселват на по високо и основават ново село. После в 
селото се настаняват татари от Крим, а от после и българи, като сега турци и българи 
живеят задружно. На 7 март 2007 една част от селото е отделена в село Малко Йонково. 
Старото име на селото е Йонуз абдал. 
 

 с. Китанчево 

Китанчево - Указ 162 / 8 IV. 1931 г. ( българското наименование). Година на 
създаване XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Къдър. В 
османските регистри - в по - ранен период - Карасаатлар ( черно време или черен 
часовник), в по- късен период -  Хизир. При чумна епидемия в селището Кадир ( Кадър) 
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спасява останалите живи свои съселяни и премества селището на ново място, а новото 
селище е наречено Кадър. Днешното наименование - фамилното име на Трайко Китанчев. 
Публикации: 1. Ангел Павлов - 84 стр.;2. Николай Мичев - 146 стр. 

Намира се на 6 км североизточно от гр.Исперих на пътната артерия Исперих - 
Дулово - Силистра. Разположено е на равнинна местност между сухите долини от запад 
на р.Сенкувица, а от Изток на Кересли дере. Името на селото не фигурира в Османски 
документи. По-старото име на селището е Карасахатлар. Преименувано е на 8 април 1931 
г. и към него е присъединена махалата Матовци. Първият Български Християнин Слав 
Миндов от гр.Разград се заселва в Китанчево през 1885 г. Масово се заселват българи 
след 1908 година. В старите и новите гробища има еничарски надгробни камъни. В 
землището на селището са регистрирани 11 тракийски надгробни могили и две антични 
селища. 

Китанчево се характеризира с равнинно-хълмист релеф със средна надморска 
височина 275 метра,а също и с умерено-континентален климат – горещо лято и студена 
зима. Средната годишна температура е 10,3°С, абсолютно минимална температура с 
повторения през 3-4 години с минус 25,4°С. Валежите са по-обилни в сравнение с 
ограждащите Лудогорието области. Китанчево е разположен на 26,89˚ западна дължина, 
43,73˚ северна ширина. Това поставя Китанчево в среден климатичен район на Дунавската 
равнина. Той се простира паралелно на северния и обхваща средната част на Дунавската 
равнина. В топлинно отношение по-съществени различия спрямо северния район има 
главно през лятото, което тук не е толкова горещо. Ветровете над Китанчево са 
непостоянни, но с преобладаваща посока от запад и северозапад. През лятото те са с 
дъждоносни облаци от океански произход. Североизточният вятър е сух през лятото и е 
признак за стабилно, ясно време, а през зимата докарва големи студове и навява сухия 
сняг на преспи. Северният вятър носи прохлада през лятото, а през зимата сняг. 

 

 с. Конево 

Намира се на 8 км от общинския център Исперих в североизточна посока. В 
миналото селото се среща като Ат, Аткьой или Ат шерман. Преименувано е на Конево с 
министерска заповед 2191, обнародвана на 27 юни 1942 година. До 1913 година е център 
на Атска обищина в Разградска околия. След Букурещкия договор попада в Румъния. 
Село Конево отново попада в границите на България след връщането на територията 
на Южна Добруджа през Втората световна война. През есента на 1940 година в селото се 
заселват бежанци от севернодобруджанското село Караманкьой, Тулчанска околия. 
Настаняват се в порутени и изоставени къщи. Броят им е бил около 350 души. Всички са 
източноправославни християни. 

 

 с. Лудогорци 

Село Лудогорци и землището му са разположени в северната част на тесния 
Хърсовски рът, на Лудогорското плато. Заключен е между долините на реките Царацар и 
Война и завършва на Чуката при село М. Поровец. Селището се намира на пътната 
артерия Разград-Исперих-Силистра и отстои на 24 км. североизточно от Разград и на 8 км 
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южно от Исперих. Старото име на Лудогорци е Дурач. То е преименувано в Лудогорци 
на 16 май 1981 г. Село Дурач се създава през периода на турското владичество. Най-
ранният писмен документ за съществуването на селището е регистърът на овцевъдите 
от 1573 г. Името на селището се среща в регистъра като Драшкьой (Драчкьой). Според 
стари турци името на селото идва от дурака (спирката), на която са спирали за почивка 
керваните пътуващи за Силистра. Пак според преданията, на това място идва един старец, 
който започва да вари кафе на керванджиите, наречен по-късно Дурак Деде (дядото на 
спирката). Първите заселници на селото са турци. След 1856 г. от Крим идват и се 
заселват татари. По същото време в селото се заселват и черкезки семейства. След 
Освобождението на България много турски семейства се изселват в Турция и техните 
имоти се закупуват от българи. Първите заселници българи, които идват през 1901 г., са 
семействата на Димитър Халаджов и Кара Йордан от Разград. 

 

 с. Лъвино 

Лъвино- м. з. 3775/ 7 XII. 1934 г. ( българско наименоваие). Година на създаване 
XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Арслан. Според една 
от легендите турското наименовавие идва от името на първия заселник в селото Арслан 
баба ( преселник от Бухара ). В османските регистри - през 1573 г. се среща като 
Арсланча, а през 1676 г. - като Арслан ( идва от остарялата турска дума алслан – лъв). 
Днешното наименование е буквален превод на български – Лъвино. Публикации: 1. Ангел 
Павлов - 97 стр.; 2. Николай Мичев - 172 стр.; 3. Матю Димитров и Стоян Янков „ Лъвино 
- история на селището“,1998 г. 

 

 с. Малко Йонково 

Малко Йонково - Указ 69 / 20. III. 2007 г. ( българско наименование). Старото 
наименование на селището е Чапраз Махала. 

Малко Йонково е село в Североизточна България. То се намира в община 
Исперих, област Разград. Създадено е през 2007 година поради факта, че жителите на 
с. Йонково не желаят да живеят заедно и поради тази причина малката махала се отцепва 
в друго село. С решение на правителството и указ на президента № 69 е обявено за 
самостоятелно село.  

 
 с. Малък Поровец 

Малък Поровец - м. з. 2820 / 14 VIII. 1934 г. ( българско наименование). Година на 
създаване XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Кокарджа 
махала. Според една от легендите - турското наименоваие на селото идва от прякорите на 
двама братя, чиито глави много миришели - като миризмата на пор - кокарджа. В 
османските регистри – през 1573 г. и 1676 г. - е известно като Кокарджа. От 13 XII. 1955 г. 
до 14 VIII. 1991 г. - към селото е присъединена и съседната махала Драгомъж. 
Публикации: 1. Ангел Павлов - 99 стр.; 2. Николай Мичев - 180 стр.; 3. Стоян Янков, 
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Матю Димитров, Александър Александров „ Малък Поровец, Драгомъж, Сборяново“ , 
2002 г. 

Селото се разполага на устието на река Война в река Царацар. Свързва се с пътната 
мрежа посредством Републикански път II-23 и Републикански път III-2304 Културни и 
природни забележителности:  Хелис, Сборяново, Свещарска гробница и Демир Баба теке - 
историко-археологически комплекс, намиращ се между Свещари и Малък Поровец; 
Църква "Свети пророк Иеремия"; Туристическа хижа "Ахинора"; Къщата с дърворезбите; 
 
 

 с. Печеница 

Печеница - м. з. 3775 / 7 XII. 1934 ( българско наименование). Старото 
наименование на селището е Осман махала. Вероятно носи името на основателя си 
Осман; А от 1934 г. - Печеница, може би заради местоположението си - постоянно 
огрявано от Слънцето, на припек; До 26 XII. 1978 г. - се води махала, след което се 
признава за село. Публикации: 1. Ангел Павлов - 113 стр.; 2. Николай Мичев - 212 стр. 

 

 с. Подайва 

Подайва - Името е запазено от времето на османското владичество. Година на 
създаване XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Будавие. В 
османските регистри през 1573 г. се среща като Будавие, а през 1676 г. като Пудавие; 
Предполага се че името му е свързано с обичая да се подава и съставката айва - в превод - 
дюля; Името на селото не е променяно. Публикации: 1. Ангел Павлов - 115 стр.; 2. 
Николай Мичев - 215 стр; 

 

 с. Райнино 

Райнино - м.з.2191 / 27 VI. 1942 г. ( българско наименование). Година на създаване 
XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Кьосе абди. В 
османските регистри - през 1573 г. - известно като Кьосе абди - в превод - кьосе - 
голобрадо лице ( главата на рода, който се е установил пръв в селото бил нисък и с 
голобрадо лице); Селото е известно с това име до 1913 г. ( годината в която селото се 
присъединява към Румъния), а от 1940 г. селото се връща в границите на България, а в 
селото се заселват преселници от с. Черна; През 1942 г. селото е наречено Райнино ( носи 
името на Райна Попгеоргиева); Публикации: 1. Ангел Павлов - 125 стр.; 2. Николай 
Мичев - 228 стр.; 3.Борис Илиев, Бончо Вачев „ Трите села край река Чернодланица - 
Райнино, Вазово и Иван Шишманово“ , 2000 г. 

 

 с. Свещари 

Свещари - м. з. 3072 / 11 IX. 1934 г. ( българско наименование). ). Година на 
създаване XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Мумджилар. 
В османските регистри - през 1573 г. селото е известно като Мумджилар.; Според една от 
легендите наименованието на селото идва от мумджиите ( майстори на свещи)- в района е 
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имало много фамилии, които са изработвали свещи за нуждите на манастира. Правенето 
на свещи е било засилено през XVII в. и XVIII в. , когато манастира при извора „ Петте 
пръста“ е било оживено казълбашко теке посещавано от много вярващи, които са идвали 
на поклонение пред останките на Демир баба ( Железния баща); Българското 
наименование на селото е буквален превод - Свещари. Публикации: 1. Ангел Павлов - 129 
стр.; 2. Николай Мичев - 239 стр.; 3. Борис Илиев „ Свещари - село край древни 
светилища“  2000 г. 

 

 с. Средоселци 

Средоселци - м.з. 3775 / 7 XII. 1934 г. ( българско наименование) ; Указ2294 / 26 
XII. 1978 г. - признато за село. Старото наименование на селището е Орта махале. 
Вероятно селището е основано по- късно от съседните села - Къпиновци и Печеница и 
средищното му положение му носи името Орта ( среда); Българското му наименование е 
буквален превод - Средоселци ( по средата на двете съседни села); До 1934 г. - 
присъединено към Делчево, а от 1978 г. - признато за самостоятелно село. Публикации: 1. 
Ангел Павлов - 136 стр.; 2. Николай Мичев - 253 стр. ; 

 

 с. Къпиновци 

Къпиновци - . м. з. 3775 / 7 XII.1934 г. ( българското му наименование); Указ 2294 / 
26 XII.1978 г. - признато за самостоятелно село; Старото наименование на селището е 
Кабулар Махле. Две предположения за турското му наименование: 1. От името на 
основателя на селището - Кабул; 2. В селището се отглеждали много къпини ( кабулар на 
турски); До 1926 г. - присъединено към Делчево, като махала, а от 1978 г. - признато за 
самостоятелно село; Публикации: 1. Ангел Павлов - 93 стр.; 2. Николай Мичев - 165 стр; 

 

 с. Старо селище 

Старо селище - м . з.3775 / 7 XII.1934 г. ( българското му наименование); Указ 2294 
/ 26 XII. 1978 г. - признато за самостоятелно село. Година на създаване XVI в. – Османски 
регистри. Старото наименование на селището е Ески Махле. В османските регистри - през 
1573 г. - известно като Ескимахалле - буквален превод Старо селище; Присъединено към 
Лудогорци, а от 1978 г. - признато като самостоятелно село. 

 

 с. Тодорово 

Тодорово -  българското му наименование  от 8 IV. 1931 г. Година на създаване 
XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Юклии. В османските 
регистри - от 1573 г. - наречено Ейюклю; Турското му наименование идва от думата юк - 
в превод могила ( в землището на селото са открити 4 надгробни могили).; Българското 
му наименование - вероятно на името на Тодор Александров ( водач на МОРО); 
Публикации: 1. Ангел Павлов - 143 стр.; 2. Николай Мичев - 267 стр. ; 

 

 Яким Груево 
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Яким Г руево - м. з. 3775 / 7 XII.1934 г. ( българското му наименование). Година на 
създаване XVI в. – Османски регистри. Старото наименование на селището е Салладън. 
Според Османските регистри от 1676 г. - носи името на основателя на селището 
Саллахадин ( Салладън); Българското му наименование - на Йоаким Груев - известен 
възрожденец и книжовник; Публикации: 1. Ангел Павлов - 159 стр.; 2. Николай Мичев - 
299 стр. 

2.Културно-историческо наследство 
Законът за културното наследство определя обхвата на културното наследство, а 

именно „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“. В предварителен проект за 
резолюция на Съвета на Европа по въпросите, отнасящи се “до наследството, 
идентичността и многообразието”, представен от Комитета за културно наследство (ККН) 
през 2000г.,се казва, че културното наследство „резултат и автентично свидетелство за 
взаимодействието на индивидите и общностите като израз на техните вярвания, 
стойности, стремежи, реализации и опит.“ Връзката между видовете културно 
наследство се изразява именно в същността на понятието  „културно наследство“, а 
именно резултатът от взаимодействието между хора, общностите, предметите и 
заобикалящата ги среда, с други думи, от взаимодействието на материални и 
нематериални елементи. 

Културното наследство е материален и духовен ресурс, като основна роля за 
съхраняването и опазването му имат хората. Именно те са носителите на историческа 
памет и традиции, редом с движимото и недвижимо културно наследство. 

Основополагаща роля по отношение на културното наследство, разпространение 
на знания и информация за него, има и музеят като институция. За територията на 
Община Исперих, тази роля изпълнява Регионалния исторически музей в гр. Исперих.  

За начало на музейното дело в град Исперих се смята основаването на "Околийско 
Археологическо дружество "Хан Омуртаг" през далечната 1927 година. През годините 
членовете му събират малка разнородна колекция от археологически находки, 
съхранявана в читалище “Съзнание” в града. В периода 1956-1963 година кръжокът по 
краезнание към читалището прибавя към нея експонати от миналото на родния край” с 
предимно етнографски характер и общия брой на предметите достига 1711. Те се 
съхраняват в сандъци в различни сгради докато през ноември 1975 г. с откриването на 
постоянна музейна експозиция в новопостроената читалищна сграда, гражданите и 
гостите на града получават възможност да ги видят. През 1978 година сбирката става 
филиал на Окръжния исторически музей в Разград. След откриването на Свещарската 
гробница през 1982 година районът на Исперих става център на комплексни научни 
изследвания по Програма "ГЕТИКА" и дейността на филиала се разраства. През 1984 
година той получава статут на самостоятелен музей. 
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  Днес в Исторически музей - Исперих съществуват отдели археология, етнография, 
нова и най-нова история, художествен и административно-стопански и реставрационна 
лаборатория, в които работят 31 служители - музейни специалисти, екскурзоводи, 
реставратор, технически специалисти и охрана. Във фонда му се съхраняват над 30 000 
музейни единици. Разполага с оборудвани фондохранилища и лаборатория, конферентна 
зала и зали за постоянни и временни експозиции, етнографска къща, приемен център и 
археологически бази в ИАР "Сборяново"и вятърна мелница в с.Белинци. 
Музеят се грижи за охраната, поддръжката, представянето и популяризирането на 
недвижимото културно наследство в ИАР "Сборяново" и взема участие в проучването му. 

 

2.1.Материално културно наследство 
Материалното културно наследство се разделя на движимо и недвижимо. 

2.1.1 Недвижимо културно наследство 
Данни за обектите на недвижимото културно наследство на територията на 

общината са налични от Списък, предоставен от НИНКН; списъци и данни от Регионален 
исторически музей – Исперих;  Данни от Национален археологически институт с музей 
към БАН, Списък на военните паметници в Община Исперих от Областен управител. 

На база предоставените данни и списъци е направен обобщен списък на обектите – 
недвижими културни ценности, в който те са номерирани последователно. За всеки обект 
са отбелязани номерата и от оригиналните списъци. Списъкът е приложен в текстовата и 
графичната част на проекта. 

Според научната и културната област, към която се отнасят, съгл.чл.47 от ЗКН, 
недвижимите културни ценности на територията на общината са:  

- Историко-археологически резерват: 1 бр. 
- Археологически: 206 бр.  
- Народна старина, археологически: 2 бр. 
- Архитектурно-строителен: 22 бр. 
- Архитектурно-строителен и художествен: 1бр. 
- Художествена: 1 бр. 
- Исторически: 19 бр. 

Превес в системата на недвижимото културно наследство имат археологическите 
обекти. Територията на общината е наситена от праисторически и антични селища, 
могили и пр.  

Според пространствената им структура и териториален обхват, недвижимото 
културно наследство в общината включва само една групова културна ценност – 
“Културно – историческата зона, обхващаща местността “СБОРЯНОВО” и територията 
между селата Малък Поровец и Свещари”, обявена с Разпореждане на МС № 19 от 
08.12.1988 г. за историко - археологически резерват /ДВ бр.96 от 1988г./. - Протокол от 
26.06.1986 г. /граници на бъд. резерват/ праисторически, антични и средновековни 
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структури в м. Сборяново и до с. Свещари. Останалите недвижими културни ценности 
на територията на общината са единични. 

ОБЕКТ №1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАТА ЗОНА, ОБХВАЩАЩА 
МЕСТНОСТТА “СБОРЯНОВО” И ТЕРИТОРИЯТА МЕЖДУ СЕЛАТА МАЛЪК ПОРОВЕЦ 
И СВЕЩАРИ 

 

 
 Сборяново е историко-археологически резерват, който се намира в 

Североизточна България, на 10 км от град Исперих, близо до село Свещари. В резервата 
се включват над 140 археологически и културни паметници  — древни 
селища, светилища и некрополи на траки-езичници, българи-християни и хетеродоксни 
мюсюлмани, някои от които функционират и до наши дни. Най-значимите от тях са: 

- останките от древния тракийски град Хелис; 
- тракийското светилище на "Камен рид"; 
- Свещарската гробница – обявена от ЮНЕСКО за обект на световното 

културно-историческо наследство; 
- Мюсюлманското светилище Демир баба теке, почитано много от алевиите; 
- Историческият музей в град Исперих. 
 
Обектът се намира под №49 в списъка на Стоте национални туристически 

обекта на Българския туристически съюз.  
От двете страни на каньона на р.Крапинец са разположени двата големи некропола 

на „Сборяново” – Източният и Западният. Дължината на всеки един от тях е около 2 км. 
Честото споменаване на Стомогилие през Средновековието се дължи не само на факта, че 
могилите са 100, а също и защото тук се намира най-високата точка на целия регион – 
Голямата мумджиларска могила, с 289 м надморска височина. 

Различни по размер, надгробните могили внушават усещане за вечност и величие. 
Особеното им разположение една спрямо друга предизвиква вниманието на 
изследователите и според предварителните им наблюдения се предполага, че отделни 
групи могили представляват огледално отражение на някои съзвездия – „Косите на 
Береника”, „Орион”, „Рало” и „Голямото куче”. В проучените могили са открити 
погребения на хора и животни, местни и вносни съдове, накити и други гробни дарове. 
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Некрополите са резултат от съществуването на гетската столица – на високите 
върхове около нея, е последното жилище на владетелите ѝ и на знатните гети. 

Напълно проучена е групата могили в северния край на Източния могилен 
некропол. Близо една до друга са разположени 3 каменни гробници с полуцилиндричен 
свод, изградени в края на IV – началото на III в. пр. Хр. Двете по-малки гробници – №12 и 
№13, са разположени в югоизточния край на групата могили и представляват класически 
образци на разпространените през елинистическата епоха гробници – еднокамерни с 
преддверие, покрити с полуциндричен свод. Украсата им по качеството на градежа и 
изчистените си линии съперничат на най-добрите образци на епохата. Те имат почти 
еднакви размери, само плъзгащите им се врати се отварят в противоположни посоки. Това 
са първите врати от такъв тип, открити на Балканския полуостров, но са известни отдавна 
в Мала Азия и това потвърждава многобройните връзки на местните племена с далечни 
земи. 
 
         Обекти с номера 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48 и 49 са надгробни могили, част от Западен могилен некропол от 
късножелязната епоха, включващ 26 могили, разположени по левия бряг на р. Крапинец, 
главно в земеделски земи и отчасти в горска площ. Дъгата, която оформят, е 
ориентирана СЗ - ЮИ и е отворена към каньона на реката. Некрополът е оформен от три 
групи могили, като най- южните опират в селото, а най- северните, които са и най- 
големи, опират в култовото място „Камен рид“. 

Намират се в землището на с. Малък Поровец, община Исперих, област Разградска, 
местност АР „Сборяново“(ДВ.- бр. 96/ 08.12.1988 г.) - охраняема зона; спрямо нас. място- 
СЗ;  

Настоящото ползване на терена е селскостопански култури, ливади, пасища, гори и 
горски насаждения. 

Връзката с околната среда е благоприятна, с възможност за социализация- 
задължителна. Необходимо е въвеждане на пропусквателен режим. 

Достъпността е частично по асфалт и черен коларски път. Възможност за 
наблюдение - неограничена. Обектите са достъпни за посетители и туристи. До тях може 
да се стигне пеш, или с лек автомобил по асфалтов път, който пресича резерватната 
територия от с. Малък Поровец до с. Свещари. Може да бъдат посетени самостоятелно, 
или с екскурзовод от приемен център при Свещарска гробница. 

Културната принадлежност е гетски политико - религиозен център. - Тракийска 
култура. Късно желязо - ранен Елинизъм. 

Степента на проучване е частична. Изследване с недеструктивни методи, редовни 
археологически проучвания и спасителни разкопки. 

История на проучванията: 
Териториален обхват 1974- Ст. Стоянов, ИМ- Разград (М 30);1976 г.- Й. Стефанов 

и Ал. Александров- ИМ- Исперих- рег. картон № 121/29.09.1976 г.;1988 г.- ст. н. с. Д. 
Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992г.- Румен Радев и екип на ИМ Исперих; 

Могилите са дадени с нови номера по АИС „АКБ“, а в скоби са вписани старите 
номера. 
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М1(27) Териториален обхват 1974- Ст. Стоянов, ИМ- Разград (27); 1976 г.- Йо. 
Стефанов и Ал. Александров- ИМ- Исперих- рег. картон № 124/29.09.1976 г.; 1988г.- ст. н. 
с. Д. Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих (№1); 1992г.- Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих; Геофизични проучвания- 1974 г. Р. Радков ВМГИ; 1982 г.- Илиян Катевски 
ЛИМГА- локализация на каменно съоръжение. АОР- 2001, 2006 г. Проучва се през 
сезоните:1999 г., 2001 г., 2006 г. 

През 2001 г.- Разкрити ломени камъни. Проучва се околомогилното пространство. 
Изгребва се с багер. В профила на централното ребро- 3 пласта със следи от горене. Взети 
проби от въглените. Под пластовете от горяла пръст- петно с голяма концентрация на 
въглени и амф. тара. Липсват кости. Вероятно- клада с диаметър ок. 2,20 м и форма 
близка да кръг. Открито бронзово дъно от съд; 

М2(26) Териториален обхват 1974- Ст. Стоянов, ИМ- Разград (26); 
1976 г.- Й. Стефанов - ИМ- Исперих- рег. Картон № 123/29.09.1976 г.; 
1988г.- ст.н.с. Д. Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992г.- Румен Радев и 

екип на ИМ Исперих; Геофизични проучвания- 1974 г. Р. Радкови П. Ставриев; 1982 г.- 
Илиян Катевски ЛИМГА- в ЮИ сектор е установено разрушено каменно съоръжение, 
вероятно от иманярски изкоп. АОР- 2001, 2006 г. 

Проучва се през сезон 2001- спасителни разкопки и 2006 г. - геофизично 
изследване. 

През 2001 г.- довършва се геофизичното проучване от инж. Ил. Катевски. Почиства 
се иманярски изкоп и се разширява в ЮИ посока. Залага се сондаж по геоф. аномалия. 
Разкрити разхвърляни камъни и фр. съд., късове горяла мазилка. Каменни струпвания- 
едно да З профил с Г образна конфигурация и второ- до централното ребро, което е с 
овална форма. Не е установена връзка между тях. Под премахнатите камъни се разкриват 
други. Периферни камъни образуват дъга. Животински кости, амфорна тара. Достигнат 
пласт от трошляк, изтъняващ към централното ребро; 

М3(28) Не проучена. Териториален обхват 1974- Ст. Стоянов, ИМ- Разград (28); 
1976 г.- Й. Стефанов - ИМ- Исперих- рег. картон № 125/29.09.1976 г.; 
1988 г.- ст. н. с. Д. Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992г.- Румен Радев и 

екип на ИМ Исперих; 
М 4(29) Не е проучена. Териториален обхват 1974- Ст. Стоянов, ИМ- Разград (М 

29); 
1976 г.- Й. Стефанов и Ал. Александров- ИМ- Исперих- рег. картон № 

125/29.09.1976 г.; 
1988 г.- ст. н. с. Д. Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992г.- Румен Радев и 

екип на ИМ Исперих; АОР- 2006; 
М 5(30) Не е проучена. Териториален обхват 1974- Ст. Стоянов, ИМ- Разград (М 

30);1976 г.- Й. Стефанов и Ал. Александров- ИМ- Исперих- рег. картон № 
121/29.09.1976г.; 

1988 г.- ст. н. с. Д. Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992г.- Румен Радев и 
екип на ИМ Исперих; 

М 6 Не е проучена. 1976 г.- Й. Стефанов и Ал. Александров- ИМ- Исперих.; 1988 
г.- ст. н. с. Д. Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992г.- Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих. 
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М 7 Не е проучена. 1976 г.- Й. Стефанов ИМ- Исперих.; 1988 г.- ст. н. с. Д. Гергова 
НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Румен Радев и екип на ИМ Исперих. 

М 8(32) Не е проучена. 1974 г.- теренни обхождания- Ст. Стоянов ИМ- Разград 
(М32); 

1976 г.- Й. Стефанов ИМ- Исперих.- рег. картон №120/ 29.09.1976г.; 
1988 г.- ст. н. с. Д. Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Румен Радев и 

екип на ИМ Исперих. АФС 1987 г.- П. Петров- ИМ Шумен; 1988 г.- геоф. Инж. Ил. 
Катевски ЛИМГА. АОР през 2006 г.- Геофизика; 

М9(32) Не е проучена. 1974 г.- теренни обхождания- Ст. Стоянов ИМ- Разград 
(М32); 

1977 г.- Й. Стефанов ИМ- Исперих.- рег. картон №119/ 25.04.1977г.;1988 г.- ст. 
н. с. Д. Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих; 

М 10(33) Не е проучена. 1974 г.- теренни обхождания- Ст. Стоянов ИМ- Разград 
(М33); 

1976 г.- Й. Стефанов ИМ- Исперих; 1987 г.- АФС- П. Петрова ; 1988 г.- ст. н. с. Д. 
Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Румен Радев и екип на ИМ Исперих. 

М 11(34) Не е проучена. 1974 г.- теренни обхождания- Ст. Стоянов ИМ- Разград 
(М34); 

1976 г.- Й. Стефанов ИМ- Исперих, рег. Картон № 118/ 29.09.1976 г.; 1987 г.- АФС- 
П. Петрова ; 1988 г.- ст. н. с. Д. Гергова НАИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Румен 
Радев и екип на ИМ Исперих; 

М 12(35) Проучена. Засипана. 1974 г.- теренни обхождания- Ст. Стоянов ИМ- 
Разград (М35); 1976 г.- Й. Стефанов ИМ- Исперих.; 1986 г.- н. с. Д. Гергова НАИМ- 
разкопки, проучена е на сектори, с перпендикулярни ребра. Открити са две погребения с 
трупоизгаряне и две симетрични, сложни по форма(двойни(ями със следи от сложни 
обреди, както и едно символично погребение. АОР- 1987 г. 

М13(35 А) Проучена. Засипана. 1974 г.- теренни обхождания- Ст. Стоянов ИМ- 
Разград (М35 А); 1976 г.- Й. Стефанов ИМ- Исперих.; 1986 г.- н. с. Д. Гергова НАИМ- 
разкопки, проучена на сектори с две перпендикулярни ребра. Открито е каменно 
съоръжение с правоъгълен план, оформено от обработени плочести камъни и затрупано с 
необработени, между които фрагментирана керамика. Такива - и в могилния насип. АОР- 
1987 г. 

М 14 Не е проучена. 1974 г.- теренни обхождания- Ст. Стоянов ИМ- Разград (М35 
А); 

1976 г.- Й. Стефанов ИМ- Исперих.; 1986 г.- н. с. Д. Гергова НАИМ- разкопки, 
проучена на сектори с две перпендикулярни ребра. Открито е каменно съоръжение с 
правоъгълен план, оформено от обработени плочести камъни и затрупано с необработени, 
между които фрагментирана керамика. Такива - и в могилния насип. АОР- 1987 г. 

М 15(36) Не е проучена. Теренни обхождания, 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград 
(М36); 1976 г.- Й. Стефанов ИМ- Исперих. Рег. Картон №126/ 29.09.1976 г.; 1987 г.- П. 
Петрова; 1988г.- н. с. Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на 
ИМ- Исперих; 
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М 16 Не е проучена. Теренни обхождания, 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград ; 1977 
г.- Й. Стефанов- рег. Картон №178/ 25.04.1877 г.; 1988 г.- АФС - П. Петрова; 1988г.- н. с. 
Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на ИМ- Исперих; 

М 17(28) Не е проучена. Теренни обхождания, 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград 
(М 38) ; 1976г.- Й. Стефанов- рег. Картон №116/ 29.09.1976 г.; 1987 г.- АФС - П. Петрова; 
1988 г.- н. с. Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на ИМ- 
Исперих. 

М 18(39) Не е проучена. Теренни обхождания, 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград 
(М 39) ; 1976 г.- Й. Стефанов- рег. картон №115/ 29.09.1976 г.; 1987 г.- АФС - П. Петрова; 
1988 г.- н. с. Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на ИМ- 
Исперих; 

М 19(40) Не е проучена. Теренни обхождания, 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград 
(М 40) ; 1976 г.- Й. Стефанов- рег. картон №114/ 29.09.1976 г.; 1988 г.- н. с. Д. Гергова 
АИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на ИМ- Исперих. 

М 20(41) Не е проучена. Теренни обхождания, 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград 
(М 41) ; 1976 г.- Й. Стефанов; 1987 г.- АФС - П. Петрова; 1988 г.- н. с. Д. Гергова АИМ с 
екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на ИМ- Исперих; 1988 г.- геофизика с 
металотърсач- инж.Ил. Катевски ЛИМГА; 

М 21 и 21 А(44) Теренни обхождания, 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград (М 44) ; 
1976 г.- Й. Стефанов- рег. стар картон №113/29.09.1976 г.; 1987 г.- АФС - П. Петрова; 
1988 г.- н. с. Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на ИМ- 
Исперих. 

М 22 Теренни обхождания, 1977 г.- Й. Стефанов- рег. картон №186/05.10.1977г.; 
1988 г.- АФС - П. Петрова; 1988 г.- н. с. Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - 
Р. Радев и екип на ИМ- Исперих. АОР- 1995 г. Проучване през 1995 г.- Могилният насип- 
проучен по геофизичен път от инж. Ил. Катевски- фиксирани три геофизични аномалии. 
В ЮИ сектор- очертания на яма. В СЗ част-яма с овална форма. Горели кости от два 
индивида- израснал мъжки и млад, грацилен женски; 

М 23 Теренни обхождания, 1977 г.- Й. Стефанов-описана в рег. картон 
№186/05.10.1977г. заедно с могилата от картон 71; 1988 г.- АФС - П. Петрова; 1988 г.- н. 
с. Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на ИМ- Исперих. 
АОР- 1994 г. Проучва се през 1994 г. - М 23 с диаметър 30 м, височина- 0,8 м. В ЮИ 
сектор- яма вкопана в древния терен. Погребение в питос чрез трупоизгаряне- млад 
индивид- ок. 20 годишен. Кремация- извън могилата; 

М 24 Не е проучена. Теренни обхождания, 1988 г.-ст. н. с. Д. Гергова АИМ с екип 
на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на ИМ- Исперих. АОР- 1984 г.; 

М 25 в частен имот край с. Малък Поровец. Теренни обхождания, 1988 г.- ст. н. с. 
Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на ИМ- Исперих. През 
1999 г. е проучена - М № 25- разкрити 18 погребения с трупополагане. Приложение №3- 
отчет на инж. Илиан Катевски за геофизика- в И сектор. Възможност за наличие на 
каменно натрупване. Приложение №4- Отчет на Д. Гергова. Отчет на инж. Ил. Катевски- 
заложени 31 профила; 

М 26(43) Не е проучена. Теренни обхождания 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград (М 
43); 1988 г.- ст. н. с. Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих; 1992 г. - Р. Радев и екип на 
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ИМ- Исперих; АФС- НИИГФ. В общ отчет за 1999г.- Приложение №4- направена е 
геофизика. Отчет от инж. Ил. Катевски. 

Обект на НКН - комплекс от археологически структури на територията на АР- 
Сборяново стопанисван от ИМ- Исперих. Към настоящият момент, не може да се каже, че 
некропола е проучен. 

Площта на която се разполагат могилите които съставят ЗМН е доста голяма, и за 
това трудно може да говорим за благоустройство. Би било добре да се направят няколко 
къта тип заслон - две пейки с маса. Също и поставянето на кошчета за смет. По-голямата 
група могили попада на север от асфалтовият път, който води от с. Малък Поровец към 
хижа Ахинора и поляната с чешмата. Почти успоредно на него върви черен коларски път 
преминаващ покрай могилите и достигащ до светилището на „Камен рид” 

Режим на ползване и охрана - Режим „А” - в охраняема зона. 
 
Част от Източен могилен некропол са следните обекти НКЦ: 

ОБЕКТ №9. АР”Сборяново”, Мумджиларска могила, с. Малък Поровец ( с. Свещари) 
ОБЕКТ №15. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №16. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №17. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №18. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №19. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №20. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №21. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №22. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №23. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №24. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №25. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №26. АР”Сборяново”, Надгробна могила, с. Свещари 
ОБЕКТ №27. АР”Сборяново”, Могила № 12 от могилния некропол в археологически 
резерват Сборяново, с. Свещари 
ОБЕКТ №28. АР”Сборяново”, Могила № 13 от могилния некропол в археологически 
резерват Сборяново, с. Свещари 
ОБЕКТ №29. АР”Сборяново”, Тракийска гробница в могила № 43., с. Свещари 
ОБЕКТ №2. АР”Сборяново”, Тракийска гробница в могила № 7, с. Свещари 
ОБЕКТ №60. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №61. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари  
ОБЕКТ №62. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №63. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №64. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №65. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №66. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №67. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №68. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №69. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №70. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
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ОБЕКТ №71. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари  
ОБЕКТ №72. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №73. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №74. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №75. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №76. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №77. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари  
ОБЕКТ №78. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари  
ОБЕКТ №79. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №80. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари  
ОБЕКТ №81. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари  
ОБЕКТ №82. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №83. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №84. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №85. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №86. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
ОБЕКТ №87. АР”Сборяново” Надгробна могила , с. Свещари 
 

 
 
 

 Източен могилен некропол 
Обектът се намира в землището на с. Свещари, в АР -„Сборяново” община: 

Исперих, област: Разградска, местност: АР „Сборяново“(ДВ.- бр. 96/08.12.1988 г.)- 
охраняема зона; спрямо населено място- Западно.; скица на разположение на обекта: 
0000164. 

Източният могилен некропол включва четиридесет могили (установени до сега), 
разположени по десния бряг на р. Крапинец, в дъга отворена към каньона и ориентирана 
по надлъжната си ос СЗ - ЮИ. Групирани са в три групи. Северната група включва 
дванадесет проучени могили( М №1,2,3,4, 5,7,8,9,10,11,12,13)- описани в отделен научен 
паспорт, а останалите могили са ситуирани в т.н. Централна и Южна група. От тях 13 
могили не са проучени (М №15,16,20,24,32А,33,34,35,37,38,39,40,42); частично проучени 
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са 6 могили (М №14,18,23,27,30,31) и напълно проучени са 9 могили (М № 
17,19,21,22,25,26,28,29,32). Некрополът се простира в земеделски земи, заема и мястото на 
изкоренена гора. 

Могилен некропол от късножелязната епоха. 
Културна принадлежност - гетски политико - религиозен център. - Тракийска 

култура. Късно желязо - ранен Елинизъм. 
Настоящо ползване на терена - ливади, обработваема земеделска площ. 
Връзката с околната среда е благоприятна, с възможност за социализация - 

задължителна. Необходимо е въвеждане на пропусквателен режим. Достъпен за 
посетители и туристи. Достъпен- частично по асфалт и черен коларски път; възможност за 
наблюдение - неограничена. 

Разкопки на Ст. Стоянов 1971; теренни обхождания - 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- 
Разград; 1976 г.- Й. Стефанов; 1988 г.- Диана Гергова АИМ с екип на Исторически музей- 
Исперих; 1992 г. Р. Радев и екип на ИМ- Исперих; геофизика- инж. Илиян Катевски и 
Никола Тонков ЛИМГА; археологически проучвания: 1982- 1993 г. под ръководството на 
Мария Чичикова и Д. Гергова АИМ. 

М 14 Частично проучена. 1988 г.- ст. н. с. Д. Гергова и екип на Исторически музей- 
Исперих;1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; АФС- 1984 г. и 1987 г. АОР- 1985 г. 
1983 г.- проучва се- със сондажи. Без следи от гробно съоръжение. В периферията- фр. 
керамика. Предвиждат се проучвания през следващата година, което не е осъществено. 

М15 Не е проучена.1988 г.- ст. н. с. Д. Гергова и екип на Исторически музей- 
Исперих;1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; АФС- 1984 г. и 1987 г. 

М16(13) Не е проучена. Теренни обхождания 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград 
(М13);1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- Исперих;1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- 
Исперих;1990 г.- Н. Тонков ЛИМГА- каменно съоръжение; АФС- 1987 г. 

М17(12) Проучена- без съоръжения. Теренни обхождания 1974 г.- Ст. Стоянов 
ИМ- Разград (М12); 1976 г.- Й. Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- 
Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; АФС- 1984г. и 1987 г. АОР- 2006 г. 

М18 Частично проучена. При проучванията през 2004 г. са разкрити две вкопани 
ями. В едната от ямите, в ЮИ й край са открити 4 стъпала, които водят към предверието 
на гробна камера с удължен трапецовиден план. Следи от греди подсказват наличието на 
дървена конструкция, носеща покритието. Погребението принадлежи на 20- 25 годишна 
жена. Находки: рибно блюдо, сив кратеровиден съд- урна, огърлица от 29 светни стъклени 
мъниста тип „птиче око“, 3 фаянсови мъниста и сребърен кух сферичен предмет с три 
отвора. Погребението е датирано в кр. IV- н. III в. пр. Хр. Теренни обхождания 1988 г.- Д. 
Гергова АИМ е екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; АОР- 
1984 г., 2004 г. 

М19 Ранно българска култура. Проучена. Засипана. Теренни обхождания 1988 г.- 
Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; 1984 г. 
и 1987 г. - АФС; проучена от Дарина Вълчева- ИМ- Исперих през 1989 г. АОР- 1989 г. 

М20 Не е проучена. Теренни обхождания 1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- 
Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих. АОР- 2004 г. 

М21 Проучена. Изградено временно защитно покритие.Теренни обхождания 1974 
г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград; 1976 г. Й. Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- 
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Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; геофизика: 1972 г.- ВМГИ; 1986 г.- Т. 
Крачунов ИМ- Исперих; АФС- 1984 г.- 1987 г.. АОР- 2009 г. , 2010 г. През 2009 г. - е 
локализирана голяма гробна двойна яма и малък ров. През 2010 г. е разкрита- вкопана 
двукамерна гробница, жертвоприношение на куче и кон- скелети в анатомичен порядък, 
есхара с полихромна украса. 

М22(10) Проучена е през 2009 г. Открито е вкопано каменно гробно съоръжение. 
Теренни обхождания 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград ( М 10); 1976 г. Й. Стефанов; 1988 
г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; 
геофизика: 1972 г.- ВМГИ; 1986 г.- ЛИМГА - южен сектор е установена локална 
аномалия, а от ЮЗ се определя каменно съоръжение; АФС- 19984 г. и 1987 г. АОР- 2009 г. 

М23 Частично проучена. Разкрито е вкопано в льоса гробно съоръжение, на дъното 
му е открита есхара с полихромна украса. Погребение с трупоизгаряне. Гробните дарове: 
вносна керамика, бронзово огледало;метален канделабър, наподобяващ палмово дърво; 
стъклени мъниста; над 200 златни предметчета (мъниста от огърлица). Датира се в кр. IV- 
н. III в пр. Хр. АОР за 2014 г. Теренни обхождания 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград ; 
1976 г. Й. Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Р. Радев с 
екип на ИМ- Исперих; геофизика: 1986 г.- ЛИМГА - локални каменни натрупвания; АФС- 
1984 г. и 1987 г. 

М24 Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на 
ИМ- Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; АФС- 19984 г. и 1987г. Могилата 
е проучена чрез археологически разкопки през 2016 г. В нея не са открити археологически 
структури. 

М25(8) Проучена. Засипана 2013г.. Разкрито е каменно съоръжение, вкопано в 
терена и облицовано с необработени камъни, ор. ЮИ- СЗ. Има размери: 2,00 х 2,40 х 1,70 
м и дебелина на стените до 0,50 м. на дъното- две символични есхари. Находки: бронзова 
фибула, фр. от короз. железни предмети, гл. съдове. Теренни обхождания 1974 г.- Ст. 
Стоянов ИМ- Разград ; 1976 г. Й. Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- 
Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; АФС- 19984 г. и 1987 г.; проучена 1991 
г. от Д. Гергова и Р. Радев- ИМ Исперих. (Стар № 8. ) 

Геофизика- инж. Ил. Катевски, Н. Тонков- ЛИМГА 1991 г. АОР- 1991 г. 
М26(7) Проучена. Засипване през 2013 г. Теренни обхождания 1974 г.- Ст. Стоянов 

ИМ- Разград (М7) ;1976 г. Й. Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- Исперих; 
1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; АФС- 1984 г. и 1987 г.; проучена 1991 г. от Д. 
Гергова и Р. Радев- ИМ Исперих. Геофизика- инж. Ил. Катевски, Н. Тонков- ЛИМГА 1991 
г. проучена от Д. Гергова АИМ и Р. Радев ИМ Исперих. АОР- 1991 г. През 1991 г.- 
Разкрито е погребение чрез кремация като костите са групирани в три групи заедно с 
корозирали железни предмети. Ю от него - 2 каменни струпвания, между които- червена 
купа с лаково покритие. Има плитък могилен ров с горили петна и фр. керамика. 
Отсъстват датиращи находки. 

М27 Частично проучена. Разкрити 2 ями с кремирани кости и яма с двуколка 
впрегната с 2 коня, поставени в специално изкопани ями. Колесницата- бига е с добре 
запазени железни елементи от конструкцията и бронзови обкови. Намерени са 2 
комплекта бронзови апликации към конските сбруи. В яма 1 има погребение в питос. 
Костните останки принадлежат на 2 индивида- младеж и възрастен мъж. В яма 2- гроб 2 
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са открити горели златни накити и елементи от накити. Открит е корен от човешки зъб с 
горяла златна пластина под форма на коронка. Направено е 3D заснемане. Теренни 
обхождания 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград ; 1976 г. Й. Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова 
АИМ е екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; АФС- 19984 г. и 
1987 г.; Геофизика- инж. Ил. Катевски, Н. Тонков- ЛИМГА 1991 г. АОР през 2013 г. 

М28(5) Проучена. Засипана. Теренни обхождания 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- 
Разград (М5); 1976 г. Й. Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- Исперих; 1992 
г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; АФС-1984 г. и 1987 г.; Проучва се през 1996 и 1997 г. 
с редовни археологически разкопки. Разкрити са: 2 есхари с високи первази и открито 
огнище с пепел и въглени. В Ю периферия на могилата са разкрити петна от въглени и 
пепел, които принадлежат на по- късен етап на насипване на могилата с тризни, отнасящи 
се към една по- късна епоха. Открита фрагментирана керамика. 

М29 Проучена 1992 г. Засипана 2013 г. При проучването й е разкрито каменно 
гробно съоръжение и яма с конско погребение, ситуирани почти в центъра на могилния 
насип и ор. СЗ- ЮИ. Във вътрешността на съоръжението- горели човешки и животински 
кости, фр. керамика и корозирали метални предмети. 

М30 Частично проучена. Филов, Б.- сондаж, ор. И-З в И половина; теренни 
обхождания 1974 г.- Ст. Стоянов; 1976 г.- Й. Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на 
ИМ- Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; Геофизика- 1992 г.- инж. Ил. 
Катевски- ЛИМГА- начало на арх. проучване1992 г. от Д. Гергова АИМ и Р. Радев ИМ 
Исперих. В М30 при проучването й в Ю й край е разкрита тракийска гробница, запазена 
само при основата си и по- добре в северната половина. Запазени са следи от колонада- 
вградени дорийски полуколони. Разрушена от земетресение в древността, след което 
частично е била демонтирана. Фасадата й е била фланкирана от две каменни натрупвания 
от З и И. Гробницата е ориентирана С-Ю, с вход от Ю. Площта пред нея е настлана с 
трошляк, върху който се разкриват струпвания на амфори, дялани камъни, човешки и 
животински кости. В обредна площадка пред фасадата е разкрита ритуална яма с 
жертвоприношение на куче, а в могилния насип- жертвоприношение на кон. През 2012 г.- 
в З част от могилния насип, на дълбочина ок. 8 м от повърхността й е открита малка 
кухина, отпечатък от дървено сандъче с размери: 50 х50 см със значително количество 
златни предмети. Проучвания през: 1992т., 1993 г., 1996 г. ,1998 г., 2000 г., 2006, 2008, 
2009, 2013 г. АОР- 2006 г. М 30 продължава да се проучва и през 2006 г., чрез анализ на 
резултатите от геофизичните изследвания направени от Илиян Катевски. Ново електро 
профилиране на могилата от Я. Шопов. Сондажни проучвания в С и З сектор. Прави се 
ново геодезично заснемане. Регистрирани са 3 аномалии с вероятно археологически 
характер. Направени са 2 сондажа в С част на могилата- проследена е стратиграфията, 
засечен е ров. В сондаж от З сектор (заложен през 1994 г.) са открити останки от голяма 
дърво с дебелина на ствола ок. 1,60 м. сондажът е засипан.; 2008 г.- М 30 (ГДМ) с 
прекъсвания се работи от 1992 г. през 2008г.- заложен сондаж в З половина на могилата. 
цели се проследяването на стратиграфията на могилния насип и характера на 
установените по геофизичен път аномалии- изследва се от инж. Л. Върбанов от 
Геологическия институт при БАН. Регистриране малка аномалия в центъра на могилата, 
поради което се залага сондаж с шир.- 5.00 м- работи се със земекопна техника. 
Документиран е И му профил. Нови заснемания на гробницата в Ю част от Д. Цоловска, 
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студентка от Университета в Тулуза, с цел реконструкция на гробницата.; 2009 г. М 30 
(ГСМ)- проучванията през сезон 2009 г. са в ограничен обхват. Не се изяснява 
регистрираната по геофизичен път аномалия в центъра на могилата. Проучено е 
пространството зад разкритата през минал сезон и разчистена през предходния сезон 
гробница, с цел изясняване връзката на гробницата с неразкритото съоръжение в центъра 
на могилата. Установено е, че не съществува директна връзка.; 2013 г.- М 30 (ГСМ) през 
2013г.- изготвена нова техническа документация на могилата и района около нея. 
Осъществени изследвания с гео радар и сканиране на терена и от въздух с апаратура на 
екип от ИЯИЕ- БАН и ИЯИ към Украинската академия на науките (локализирани две 
аномалии в И част на могилата). За изясняване на аномалиите в И половина на могилата е 
заложен сондаж с ш. 5 м, който под нивото на терена е с шир. -4 м. очакваните структури 
не са открити. Изцяло е проучена Ю част на могилата. Отново е почистена, откритата 
през 1992 г. гробница. Документирани са демонтираните в древността каменни блокове от 
градежа й. Взети са проби за полеоботанически анализ. На И от гробницата- открити 2 
урни с горели кости. Антропологичен анализ показва, че в едната урна са погребани 2 
деца с инвентар. В другата урна е- погребана млада жена, без инвентар. На З от 
гробницата на височина 5,50 м от нивото на терена- разкрити кости младо говедо в 
неанатомичен порядък. При почистване на С профил на З сондаж- разкрити останки от 
ствола и корените на вековното дърво, документирано през 2008 г. и лиани. Откритото 
през 2012 г. сандъче със златни дарове е било поставено в основата на короната му. 
Детайлно е изследвана кухината- отпечатък от дървеното сандъче и е направена 
реконструкция. Открити са още златни предмети. В Ю посока е разширен З сондаж. 
Направените 3 сондажа на могилния ров- документират следи от ритуална дейност. 
Направено е 3D зеснемане на могилата. 

М31(2) Частично проучена. През 2013 г. е разкрито вкопано гробно съоръжение с 
каменни стени от ломени камъни, датирано в кр. IV в. пр. Хр. Отвътре е облицовано с 
дъбови гради, които са изгнили. Размери на гробното съоръжение: 5,50 х 4,10 м, 
ориентирано ЮИ- СЗ с удължение на ЮИ. На пода е моделирана глинена полихромна 
есхара с щемпелувани розети и втори глинен олтар с формата на пресечена пирамида. 
Кремираните кости са на млад индивид. Гробният инвентар се състои от : 5 тасоски 
амфори, 2 тракийски съда на ръка, златни и бронзови кръгли апликации, 4 бронзови 
фибули „тракийски тип“, стъклени мъниста и висулка, глинени магически предмети, 
сребърна дръжка на съд. Под основния терен са открити и 5 гроба с трупополагане на 6 
индивида- юноша, жена 20-30 годишна, мъже- между 35- 40 годишни и над 40 годишен. 
Разкрити са останките на млада бременна жена. При нея са намерени множество костени 
накити: копчета, мъниста и пластинки. Погребението се датира в 2 У2 IV- н. III хил. пр. 
Хр. В АОР за 2013 г. 

М32(3) Проучена. Засипана. В ЮЗ сектор е разкрита каменна дъга. В ЮИ й сектор- 
яма вкопана в древния терен с трапецовидна форма, ориентирана север- юг. Дълбочина от 
древния терен- 1,50 м. На дъното на ямата- кости, фр. керамика, въглени и ломени 
камъни. В насипа- фр. тракийска керамика. В момента има широколистни насаждения. 
Теренни обхождания 1974 г.- Ст. Стоянов ИМ- Разград (М3) ; 1976 г. Й. Стефанов; 1988 
г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- Исперих; 1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; 
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АФС- 1984 г. и 1987 г.; 1994 г. - разкопвачи Д. Гергова и Р. Радев. АОР- 1994 г. М 32 (М3- 
стар номер)- проучена през 1993 г. 

М32 А Не е проучена. 
М33(4) Не е проучена. 
М34 Не е проучена. 
М35 Не е проучена. 
М37 Не е проучена. 
М38 Не е проучена. Целостта й е нарушена при направата на каптаж. По 

повърхността- разхвърляни дребни ломени камъни и фр. от амфори. Направен е изкоп 
2,50м х 3, 00 м х 3,00 м. с изкопа е свързана е траншея на запад. В профила до дълб. 0,70 
м- сиво черна пръст. Под него- подредени необработени камъни, вероятно от гробно 
съоръжение. 

М39 Теренни обхождания: 1988 г.- Д. Гергова АИМ е екип на ИМ- Исперих; 1992 
г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих. Могилата се проучва чрез археологически разкопрки 
от 2016 г. В нея се разкрива светилище от III в. пр.Хр. – ровово ограждане с правоъгълен 
план. 

М40 Не е проучена. Регистрирана ситуация: каменно- землен насип. Източната й 
половина е нарушена от голям иманярски изкоп с диам.- 3,00 м и дълб. - 0,60 м. запазена е 
добре изразена каменна дъга от З/ СЗ. М42(42) Не е проучена. Регистрирана ситуация: 
личат разпръснати камъни на площ 10 х 10 м. 

Все още не е изяснен статута на проучване в южната част на некропола, около 
голямата Свещарска могила. Нужно е проучвателя да излезе със окончателно становище 
относно приключването на проучването, и предаване на паметниците за стопанисване към 
ИМ-Исперих. Комплекс от археологически структури на територията на АР- Сборяново 
стопанисван от ИМ-Исперих. Към настоящият момент, не може да се каже, че некропола 
е проучен. Очаква се окончателно становище на проучвателя. 

Специализирана намеса - консервация, реставрация, засипване. 
След окончателното проучване на комплекса могили от южната част на ИМН, и 

предаването му за стопанисване на ИМ-Исперих с принципал община Исперих. 
Последващ етап е изграждането на инфраструктура, връзка със приемен център в 
северната част на ИМН при ТЦГ, и пълно социализиране и експониране на това което 
може да се покаже на обществеността. 

Режим „А” - в охраняема зона с 24 часов охранителен режим. 
 

 Северна група от Източен могилен некропол (ИМН) 
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Северната група от ИМН включва дванадесет могили ( М № 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13) проучени с деструктивни и недеструктивни методи. В М 7 е 
разкрита Тракийската царска гробница - под егидата на ЮНЕСКО. Могилите са 
разположени по десния бряг на р. Крапинец, източно от гетския политико - религиозен 
център Хелис. Северната група от некропола се простира в земеделски земи. 

Северната група могили са част от Източен могилен некропол от късножелязната и 
ранноелинистическата епоха. Гетски политико - религиозен център. Тракийска култура. 
Късно желязо - ранен Елинизъм. 

Настоящо ползване на терена - ливади, пасища. 
Връзката с околната среда е благоприятна, с възможност за социализация - 

задължителна. Изградена инфраструктура, приемен център за туристи, места за отдих, еко 
пътека. Достъпен за посетители и туристи. Достъпен по асфалт. Възможност за 
наблюдение - неограничена. Изградена инфраструктура и социална база осигуряващи 
бърза комуникация и достъп до информация. Трите гробници и цистов гроб могат да 
бъдат посетени, с екскурзовод от приемен център при Свещарска гробница. 

Разкопки на Ст. Стоянов 1971; теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- 
Разград; 1976 г.- Й. Стефанов; 1988 г.- Диана Гергова АИМ с екип на Исторически музей- 
Исперих; 1992 г. Р. Радев и екип на ИМ- Исперих; геофизика - инж. Илиян Катевски и 
Никола Тонков ЛИМГА; археологически проучвания: 1982 - 1993 г. под ръководството на 
Мария Чичикова и Д. Гергова АИМ. 

М1(21)- Проучена - документация в ИМ Разград. Засипана. 1971 г.- Разкопки на 
Ст. Стоянов - ИМ - Разград, без да остави документация и информация за проведените 
разкопки; теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- Разград я обозначава с Н 21; 
1976 г.- Й. Стефанов; 1988 г.- Диана Гергова АИМ с екип на Исторически музей- 
Исперих; 1992 г. Р. Радев и екип на ИМ- Исперих; 1988 г. Ил. Катевски- геофизика. 

М2(23) Проучена. Не е засипана. Теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- 
Разград, (М 23); 1976 г.- Й. Стефанов; 1984 г.- проучена от Галена Радославова, ИМ- 
Разград, паралелна с Гинина могила. АОР- 1986 г. 
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М3(22) Проучена. Засипана.Теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- 
Разград , (М 22); 1976 г.- Й. Стефанов; 1986 г.- проучена от Г алена Радославова, ИМ- 
Разград, паралелно с Гинина могила. АОР- 1984 г. 

М4(20) Проучена. Засипана. Теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- 
Разград , (М 20); 1976 г.- Й. Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова, АИМ и екип на ИМ- Испорих; 
1992 г.- Р. Радев с екип на ИМ- Исперих; 1987г. АФС; 1985 г. инж. Ил. Катевски- 
ЛИМГА, геофизика- локализирано каменно натрупване; проучена 1990 г. от Д. Гергова 
АИМ и Р. Радев ИМ- Исперих. АОР- 1984 г., 1990 г. , 2006 г 

М5 Проучена. Засипана. 1985 г. инж. Ил. Катевски- ЛИМГА; АФС- 1987 г.; 
проучена сондажно- 1989/ 1990 г. от Б. Матева ИМ- Исперих. АОР- 1989 г., 1990 г. 

М7 Теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- Разград , (М 19); 1976 г.- Й. 
Стефанов; геофизика: МГИ и ЛИМГА; проучена от ст. н. с. Мария Чичикова АИМ с 
колектив в периода 1982- 1987 г.; 

- АОР 1982, 1983, 1984- М. Чичикова с колектив. Боузек- 2006 г. 
М 7(19) Могилата е проучена. Откритата гробница е проучена, 

реставрирана,консервирана. Тя е експонирана е под постоянно защитно покритие, над 
което е възстановена конфигурацията на могилния насип. Изградената инфраструктура в 
комплекса допринася за социализацията и въвеждане гробницата в експлоатация. 
Проучена през 1982- 1984 г.- от ст. н. с. Мария Чичикова с колектив. 
Интердисциплинарни проучвания: 1982- 2006 г. и продължават през следващите години. 
Обявена през 1985 г. за паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО. 

През 1982 г. започва археологическото проучване на Гинина могила или 
Хлътналата могила, като задача по Програма „Гетика“. Направените геофизични 
изследвания на могилата отчитат наличие на солидно каменно съоръжение в ЮИ й 
сектор. Тя е една от най- внушителните могили от некропола край с. Свещари. Наричат я 
още „хлътналата“, поради наличие на хлътнатина на върха й. Под нейния насип през 1982 
г. е открита уникалната тракийска гробница. Тя е с асиметричен план и умело съчетава 
дорийски, коринтски и йонийски ордери. Състои се от три различни по големина камери 
(преддверие, централна гробна камера - разположени в една ос и странична камера- 
източно от преддверието) с квадратен план и различна височина, покрити с 
полуцилиндричен свод и открит къс дромос (коридор). Изградена е от гладко издялани 
варовикови блокове, плътно прилягащи един към друг. Гробницата е с размери: дължина- 
7,50 м, шир.- 6,90 м, височина на най- високия свод- 4,50 м. Сводът на гробната камера е 
украсен от два акротерия, украсени с трилистна полупалмета. Съчетаването на сводова 
конструкция с акротерии е непознат случай в архитектурата на класическия и 
елинистическия свят. Входът е фланкиран от две пиластрови колони- правоъгълни анти, 
върху които лежи горния праг. Дорийските капители на антите са украсени от овули и 
стрелички, нарисувани със синя и червена боя. Рисуваният орнамент е съчетан със 
скулптурна украса от розети, нанесени върху долната лента на капитела. Щурцът е 
оформен като дорийски архитрав, завършващ отгоре само с гейсон. Върху лицевата му 
страна има релефна украса от йонийски фриз, съставен от букрании, розети и гирлянди. 

Гробната камера сполучливо съчетава архитектурната украса, изобразяваща 
колонада на портик с оригинална скулптурна украса. Тя се състои от десет каменни пана, 
върху които във висок релеф са представени женски фигури- четири на северната стена и 
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по три на източната и западната. Жените са облечени с дълги безръкавни хитони, върху 
полите си имат туника, оформена като обърната надолу цветна чашка, която е съставена 
от три акантови листа- двата странични извиват навън в симетрични волути, а третия се 
спуска надолу. Жените носят на главите си калатос. Краката им са обути в тесни обувки. 
Ръцете им са свити в лактите и са вдигнати нагоре, създавайки впечатление, че поддържат 
издигащия се над тях архитрав с регули и фриз с триглифи и метопи. Косите, части от 
тялото и облеклото на жените са оцветени в тъмно кафяво червено, синьо, лилаво и 
жълто. В двата ъгъла има по един орел. В декорацията е приложен дорийския ордер, 
съчетан умело със скулптурния фриз от кариатиди, което показва високото майсторско 
ниво на тракийската строителна и художествена школа, която е следвала съвременните 
тенденции в елинистическото изкуство. При адаптирането им, местният художник 
проявява голяма творческа свобода, видоизменяйки класическите архитектурни и 
декоративни форми, и създавайки нови под влияние на тракийските художествени 
виждания и идеология. Към интериора на гробната камера принадлежат две каменни 
легла с възглавници и гробна едикула, затворена с три каменни врати, която се е издигала 
пред леглото на северната стена. Живописната сцена, разположена в люнета на северната 
стена, над леглото и едикулата, има култов характер и представя обожествяването на 
владетеля след смъртта му. Тя изобразява в центъра жена - богиня, която поднася златен 
венец на конник. От двете им страни е изобразена процесия от четири жени, поднасящи 
различни дарове и оръженосци. Погребалният ритуал, съвършената техника и богатата 
архитектурна, живописна и скулптурна украса свидетелстват, че в гробницата е погребан 
местен владетел от ранноелинистическата епоха. Открити са гробни дарове, човешки 
кости от три индивида- на млади мъж и жена и от вторичното погребение - скелет на по - 
възрастен мъж. Скелети на коне- 5 в страничната камера и в преддверито и 1скелет на кон 
открит в могилния насип. Гробницата е била ограбена, след като е била използвана за 
вторично погребение, при което е бил зазидан и входът й. Изграждането на гробницата 
съвпада с периода на политически и културен разцвет на севернотракийските племена. 
Близките паралели с елинистически, добре датирани паметници позволяват да се датира в 
края на първата и началото на втората четвърт на III в. пр. Хр. 

Системните проучвания на гетския политически и религиозен център Хелис от 
ранноелинистическата епоха, разположен западно от Източния могилен некропол на 
територията на резервата, подкрепят първоначалната хипотеза. Интердисциплинарните 
проучвания на владетелската гробница през следващите години, разкриват приложените 
широкоаспектни познания за изграждането и стопанисването й. 

М8(19А) Проучена. Засипана. Теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- 
Разград , (М 19 А); проучена през 1983 г. от Т. Иванов ИМ- Разград, успоредно с 
проучванията на Гинина могила. АОР- 1983 г., 2006 г. 

М9(18) Проучена. Засипана. Временно защитно покритие над цистов гроб. 
Теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- Разград, (М 18 ); 

1976 г. Й. Стефанов; проучена през 1983 г. от Т. Иванов ИМ- Разград, паралелно с 
проучванията на Гинина могила. АОР- 1983 г. 

М10(17) Проучена. Засипана. Теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- 
Разград, (М 17 ); 1976 г. Й. Стефанов; проучена през 1984 г. от А. Божкова- АИМ, 
паралелно с проучванията на Гинина могила. АОР- 1984 г.- проучена от А. Божкова. 
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М 11(14) Проучена. Засипана. Теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- 
Разград, (М 14 ); 1976 г. Й. Стефанов; проучена през 1984 г. от Т. Иванов, паралелно с 
проучванията на Гинина могила. АОР- 1984 г. 

М12(15) Проучена:1989 г.,1990 г., 2006 г. Засипана. Проведени са 
интердисциплинарни проучвания. Експонирана гробница. Изградено постоянна защитно 
покритие над гробницата. Социализирана и въведена в експлоатация. 

Теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- Разград, (М 15); 1976 г.- Й. 
Стефанов; 1988 г.- Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих; геофизика: 1972 г.- ВМГИ; 
1985 г.- Ил. Катевски ЛИМГА- гробница в ЮИ сектор; АФС- 1987 г.; 1989 г.- проучена от 
Д. Гергова АИМ с екип на ИМ- Исперих, допроучена през 1990 г. М 12 е една от големите 
могили в некропола с височина 9,5 м и диаметър ок. 50 м, от групата на Гинина могила. 
Отстои на ок. 30 м ЮИ от нея и на 80 м ЮЗ от М 13. При проучването й в ЮИ част на 
могилния насип е разкрита разрушена гробница от типа на тази под Г инина могила. 
Гробницата е с предверие и една камера. Вътрешните й размери са 4,80 х 3,03 м. Била е 
покрита с получилиндричен свод. Стените й са запазени в различна височина. Била е 
затваряна с плъзгаща се врата. Разрушението дава възможност да се установи техниката 
на изграждане на гробницата. Стените са изградени от два вертикални реда каменни 
блокове. Вътрешният е от добре обработени бели варовикови блокове с форма на 
многоъгълник. Външният ред е от грубо обработени камъни без външно лице с 
изключение на ъгловите блокови при фасадата. Дебелината на напречните стени е 0,52 м, 
а на надлъжните 9,82 м. преддверието е с размири 2,98 х 1,23 м. било е покрито с каменни 
плочи с различни размири и с трапецовидна форма. Камерата на гробницата е била с 
размери 2,98 х 3,03 м. подът е бил покрит с каменни плочи с дебелина 15 см. Фрагменти 
от профилиран капител свидетелстват, че входът към камерата е имал оформление, 
подобно на това в гробницата под могила №13. В могилата са разкрити останки от 
скелети на шест индивида, представляващи три двойки от трите възрастови групи при 
израсналите индивиди и останки от кремация на още два индивида- мъж и жена. В 
гробницата и под могилния насип са намерени животински кости и керамика- местна, 
тракийска РР и РК, вносна и амфори, стрели, метални предмети др. От С- има каменен 
блокаж. Площта пред фасадата е настлана с трошляк, а непосредствено пред входа- 2 
каменни натрупвания. 

М13(16) Проучена. Засипана. Проучвания през: 1988 г., 1990 г. През следващите 
години се провеждат интердисциплинарни изследвания. Експонирана гробница под 
изградено защитна покритие. Социализирана и въведена в експлоатация. 

Теренни обхождания- 1974 г. Ст. Стоянов- ИМ- Разград , (М 16); 1976 г.- Й. 
Стефанов; АФС- 1987 г.; 1985 г.- Ил. Катевски ЛИМГА- гробница в ЮИ сектор и локални 
каменни натрупвания пред входа;1988 г.- детайлизация; 1988 г.- Д. Гергова АИМ с екип 
на ИМ- Исперих; геофизика: 1972 г.- ВМГИ; 1989 г.- 1990 г. - проучена от Д. Гергова 
АИМ с екип на ИМ- Исперих. М 13 е разположена на ок. 100м И от Гинина могила и 80 м 
от М13. Висока е 75 м и има диаметър ок. 45 м. През 1988 г. в ЮИ край на могилата е 
разкрита изцяло запазена гробница, състояща се от преддверие и правоъгълна гробна 
камера. Покрита е с полуцилиндричен свод. Вътрешните й размери са 4,26 м х 2,41 м. 
Висока е 2,67 м. Фасадата на гробницата представлява гладка стена, изградена от големи 
каменни блокове, над която лежи арката на свода. Входът е фланкиран от две 
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правоъгълни колони- анти (завършващи с профилирани капители, украсени с овули в 
йонийски стил в синьо и червено), върху които стъпва трегерът. Камерата е с размири: 
2,42- 2,42 х 2,72 х 2,73 м. двете надлъжни стени и сводът са изградени от бели варовикови 
блокове. Над тях контрастират люнетът на СЗ стена, който е от жълти блокове, и този над 
входа, както и жълтите блокове, лежащи във втория ред в свода на камерата. 

Размерите на преддверието са: 1,45 х и 1,20 х 2,42 м. Отвътре е изградено то 
жълтеникави варовикови блокове, плътно прилепващи един върху друг и подредени в 
псевдоизодомна техника. Подът е от правоъгълни плочи с различни размири. Пред 
фасадата с аразкрити- каменна полудъга, яма с горели кости и други находки. Открита- 
разбита каменна врата с параметрите на входа. В гробната- камера- човешки кости от 3 
индивида. В преддверието и пред фасадата- човешки и животински кости. Сред находките 
фр. нагръдник, златни мъниста, фр. керамика, връх на копие. Гробницата е близнак с тази 
под могилния насип на М 12 (картон 103). 

В комплекса се намират гробници №12 и №13 (с национално значение) , цистов 
гроб, и могила №7 - „Гининна могила” с Тракийска царска гробница, която е в списъка на 
ЮНЕСКО и паметниците със световно културно и природно значение. Тя е един от 
деветте паметника в България под егидата на ЮНЕСКО, приета през 1985г., на сесията на 
Комитета за световно културно и природно наследство, състояла се в Париж, Франция. 

Извършена консервационно-реставрационно работа. 
Напълно благоустроен. Приемен център с паркинг, и денонощна охрана, 

конфернтна зала, алеи между трите гробници №7, №12, №13, и цистов гроб. Пред 
приемен център маси и пейки от стабилна конструкция - дърво и метал. Поставени са и 
кошчета за събиране на смет на нужните места. Санитарен възел, екскурзоводско 
обслужване. Приемен център и алеите до експонираните могили се поддържат от ИМ-
Исперих. 

Режим „А” - в охраняема зона с 24 часов охранителен режим. 
 

ОБЕКТ №10. Тракийска крепост (проучвано 1983-89г.светилище  Камен рид”), с. 
Малък Поровец 

Обектът е разположен на високо скалисто плато, западно от долината на река 
Крапинец. Древното светилище е естествено укрепено от изток и запад от стръмни, но 
проходими склонове. Намира се на 2 км. от с. Малък Поровец и на 2.5 км. в западна 
посока от Тракийска царска гробница. Отстои на не по-вече от 500 м. в западна посока от 
Тракийски укрепен център. В подножието на платото от югоизток се намира светилището 
на Демир баба. 
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Светилището Камен рид се намира на високо и скалисто плато, на 10 км от град 
Исперих, в рамките на Историко-Арехологически резерват Сборяново През целият си 
период, през който регионът е бил обитаван и за който днес има данни, мястото се е 
смятало за свещено и тук са се изграждали религиозни обекти. През VI в. пр. Хр. в 
дълбоката долина в подножието на Камен рид, до непресъхващия извор в централната 
зона на резервата Сборяново е имало светилище на подземните божества, водата и 
здравето. Това светилище е просъществувало до римската епоха. Част от него (скалата-
жертвеник с издълбани по нея улеи) се намира до входа на вътрешния двор на 
днешното Демир баба теке (тюрбе). В северната и южна стена на тюрбето има огромни 
скални късове - останки от гетско светилище. По-късно на същото място е изграден 
Християнски параклис, а в началото на XVII век - тюрбето - гробница на алианския 
светец Демир баба. 
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Светилището Камен Рид е най-старото тракийско светилище открито на 
територията на археологическия резерват. Датирано е към ранната желязна епоха (I в. 
пр.Хр.) и се смята, че е просъществувало 700 години - до началото на елинистическата 
епоха. Обектът заема площ от 48 декара и е оградено с каменни стени, високи 1 метър, 
като липсват други отбранителни съоръжения. На територията му са открити две 
съоръжения във формата на окръжности. И двете са изградени от камъни и имат по един 
вход. В центъра на едното има каменен олтар, а на другото се издига вековно дърво. 
При археологически разкопки на територията на обекта са открити много глинени съдове, 
предмети, амулети и антропоморфни фигури от глина. Те са се хвърляли като дарове за 
боговете в ритуални ями. В ямите са открити и останки от човешки череп и скелет, 
навеждащи на мисълта, че тук са се извършвали и човешки жертво-приношения. 

Настоящото ползване на терена е мера-пасище. Подходящо за отдих, разходка и 
туризъм. Връзката с околната среда е благоприятна. Равно плато разположено на скален 
венец в непосредствена близост до Западен могилен некропол. Трасирана еко пътеката, 
която идва от текето на Демир баба извежда на т.н. „Стъпки”, а от ръба на платото се 
разкрива живописна гледка към каньона на река Крапинец, Тракийският укрепен център и 
храма на Демир баба. 

Достъпен за посетители и туристи. Най -кратко до обекта се стига по горски черен 
път, който започва от поляната с археологическа база „Камен рид” и следва маркировката 
на еко пътеката. Светилището е достъпно от всички страни, включително и от най- 
стръмната югоизточна - от към каньона на реката, отново посредством споменатата еко 
пътека. Може да бъде посетен самостоятелно, или с екскурзовод от приемен център при 
Свещарска гробница. 

Тракийско култово светилище. Ранножелязна епоха - до ранна елинистическа 
епоха - IX- IV в. пр. Хр. - по археологически данни. 

Културна принадлежност - ранножелязо - до ранен елинизъм, в ареала на прото 
гетската тракийската култура. 

Проучванията на „Камен рид” започват през м. август 1983 г. и продължават до 
1989г. Ръководител на разкопките е проф. Дияна Гергова с екип, и Дарина Вълчева от ИМ 
-Исперих. Установено е, че култовото място е основано още в началото на I хил. пр. Хр, и 
просъществува почти седем века до началото на елинистическата епоха. В територията на 
светилището са установени две съоръжения във формата на кръг очертан от камъни, всяко 
само с по един вход. Установени са и северната и южна оградни стени, които маркират 
границата на свещената територия, както и единственият вход от юг. До южната стена са 
намерени многобройни глинени огнища-олтари, край които са открити керамични съдове, 
накити, глинени фигурки и магически предмети. В центъра се намират ритуални ями, в 
които са хвърляни дарове на Богинята-Майка: съдове, идоли, бронзови предмети. При 
разкопките са открити кости на бебе и кости от човешки череп дават основание на 
изследователите да предполагат, че тук са извършвани човешки жертвоприношения. 
Проучвана е територия в ограденото от север и юг пространство. В общо заключение 
може да се каже, че естеството и функцията на археологическият обект са изяснени. 

Паметник на културата е археологическо светилище на територията на АР- 
Сборяново стопанисван от ИМ-Исперих. Тук се намират свещените каменни кръгове, 
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свързани с обредите на древното население. Между поляната и светилището се намира и 
едно вековно дърво, обозначено с табела. 

Мястото е лесно достъпно и често посещавано. Сгради, кошчета за смет, пейки и 
чешми няма. Най близкото място за изхвърлянето на сметта са контейнерите при 
археологическа база „Камен рид” , а най близък водоизточник се явява чешмата на 
поляната. Макар че е в подстъпите към светилището от към поляната, съвсем близо до 
стъпките, там където се изкачва и завършва екопътеката идваща от към ДБТ, и там където 
се открива красивата гледка към Тюрбето, ТУЦ, и долината на реката, с цел безопасност 
според нас е добре и препоръчително да бъде сложен метален предпазен парапет, и 
предупредителни възпиращи посетителя табели от ръба на отвесната скала. 

Режим на ползване и охрана - Режим „А” - в охраняема зона. 
 

ОБЕКТ №11. Турска гробница „Демир баба теке”(на алиани-бекташити, и проучено 
трак.светилище )с.Малък Поровец 

Обектът се намира в центъра на АР - ,Сборяново” каньона на река Крапинец, 
заобиколен от широки плата и стръмни склонове. Непосредствено до него от север се 
разполага обект”Нивата” /селищна могила с некропол/, а в западна посока върху платото 
се разполага светилището на „Камен рид”. Разположен на 2 км северно от с. Малък 
Поровец. 
 

 

Мястото,на което е построено в началото на ХVІІ век текето Демир баба е било 
свещено за населявалите този район различни племена и народи повече от 2000 г преди 
построяването му. От многобройните постройки до наши дни е оцеляло само тюрбето ( 
гробница) на алианския светец Демир баба. Седмоъгълната постройка  с купол и 
четириъгълно преддверие с вход на изток е построена на мястото на древното тракийско 
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светилище /VІ в пр. Хр.-ІІв.сл.Хр./. По времето на траките в светилището са били 
почитани хтоническите божества-на земята, водата, подземното царство.Част от 
огромните скални блокове от жертвениците на светилището са вградени в дебелите му 
1,2-1,5 м стени  До наши дни  е запазена и скалата-жертвеник до входа на вътрешния двор 
на Демир баба теке, и улеите вдълбани в нея пазят спомена за възлияния с вода, вино и 
жертвена кръв, която се е стичала в дълбок глинен съд ,вкопан в основите й. 

Демир баба /Железният баща/ и досега е най-почитаният светец сред алианското 
население на Североизточна България. Тюрбето му се посещава от многобройни вярващи 
от цялата страна и чужбина. Има денонощна охрана от служители на Исторически музей-
 Исперих. Отворено е целогодишно през светлата част на денонощието. До него може да 
се стигне по асфалтиран път, благоустроена алея и стълбище започващи от паркинга на 
хижа Ахинора в Сборяново. Може да се посети самостоятелно ( има информационни 
табели) или с екскурзовод от Приемния център при Свещарската гробница.  

Връзката с околната среда е благоприятна. Карстов околен релеф, непосредствена 
близост до един от завоите на р. Крапинец, връзка със светилището на Камен рид 
посредством еко пътека пресичаща двора на текето, чието начало започва от Тракийската 
гробница с приемен център. Красив ландшафт допълнен от флората и фауната около 
паметника. Достъпен за посетители и туристи. До обекта се стига по стъпала, които 
започват от поляната с чешмата. За целта може да бъде използвана и еко пътеката 
обозначена и поддържана от ИМ - Исперих. Обекта може да бъде посетен самостоятелно, 
или с екскурзовод от приемен център при Свещарска гробница. 

Хронологията на паметника е интересна и се разделя по следният начин: 
-(1У-1в. Пр. Хр.) - действащо тракийско светилище синхронно на Тракийски 

укрепен център при водна централа; 
-(I - 1Ув. сл. Хр.) -Вероятно действащ храм и през римската епоха Хипотезата се 

подкрепя от намерените фрагменти от оброчни плочки на Тракийският конник Херос; 
- (VII-IX в. ) В периода на ранното средновековие и ПБЦ - Изказани са 

предположения за „последен дом” на кан Омуртаг (814-831) - без подкрепата на 
археологически данни; 

- (Кр. XVI- нач. на ХУНв.) Изгражда се сградата на тюрбето и прилежащ към него 
комплекс с патрон Демир баба. Смята се, че в тюрбето се намира гроба на на алевийския 
светец от XVI век Демир баба; 

Културната принадлежност е тракийска култура - гетски племена. Късно 
средновековие /Османски период/ - действащ храм на алияните. 

Проучванията преминават в два етапа. Пионер в проучванията е Феликс Каниц, 
който пръв описва паметника и ландшафта и изготвя графична скица. По-късно интерес 
проявяват Успенски и Шкорпил. Шкорпил пръв изразява мнение, че първоначално текето 
съществува като тракийско светилище. През 1920 интерес проявяват Геза Фехер и Ив. 
Велков. Те развиват теория за късносредновековен характер на обекта, като изключват 
там да се развиват по-ранни култури. Първи разкопвачи са Геза Фефер и Рафаил Попов. 
През 1972-1974 ИМ- Разград провежда комплексни изследвания на терена. Направена е 
геофизично изследване и е установено, че в двора се разполагат основи на стари сгради. 
Нов етап в историята на проучванията започват през 1983г., когато са предприети 
мащабни археологически проучвания под ръководството на Ана Балканска и Дияна 
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Гергова. Редовно разкопките продължават до 1989г. През 1990 се правят допълнителни 
контролни сондажни изследвания край портала за вътрешния двор. През 1994 се правят 
сондажи в самата сграда на текето за изследване на терена под нейното подово ниво. 

В резултат на извършените проучвания в двора на текето е разкрито и проучено 
древно тракийско култово място. Светилищата са три, близки по време, в границите на 
втората половина на I хил. пр. Хр. Първо е проучено светилището, което се датира в 
първата половина на IV в. пр. Хр. След това е междинния слой, съществувал през втората 
половина на IV - нач. на III в. пр. Хр. Третото светилище е тракийският теменос - свещен 
заграден участък. Теменосът функционира и най-дълго. -от вт. пол. На III в.- до нач. н I в. 
пр.Хр. В хода на изследванията на трите светилища са проучени западната, северната, и 
южната стени. Също и скалните олтари, теменоса, и останки от стени извън теменоса. 
Проучени са и жертвени камъни, култова постройка под северната половина на теменоса 
и подножието на скалните масиви А и С, глинени кръгли олтари с форма на омфалос. 
Проучени са останки от жилища в култовото място и антични водопроводни съоръжения. 
/водопровод и басейн/. 

Демир баба текке е един от първите официално обявени в „Държавен вестник“ (бр. 
66 от 1927 г.) национални паметници на културата поради забележителната си 
архитектура, природна среда и запазеност. От 8 декември 1988 г. той е част от историко-
археологическия резерват „Сборяново“ През 1985 г. НИПК започва строителна 
консервация и реставрация на сградата, която продължава до 1995 г. От 1992 г. тюрбето 
се охранява денонощно от служители на Историческия музей в Исперих, които 
осигуряват свободен достъп до него през светлата част от денонощието, въвеждат ред при 
посещенията и го опазват от иманяри. Към днешна дата към обекта е обособена и малка 
музейна експозиция даваща сведения за общността на алияните и патрона на храма, и 
проучваните археологически обекти на теиторията на АР - „Сборяново”, която се 
поддържа от ИМ-Исперих. Извършена консервационно-реставрационно работа. Тюрбето 
има нужда от неотложна интериорна реставрация. 

До мястото е осигурен достъп. Поддръжката, на околните тревни площи, чистота и 
посрещането на посетителите се осъществяват от охранителя на смяна. В близост до 
стаята с експозицията са разположени две пейки и маса в услуга на туристите. В двора се 
разполагат кошчета за събирането на отпадъци. В началото на двора се намира и 
известният извор „Петте пръста”, който посреща посетителя, и е в негова услуга. 

Режим на ползване и охрана - Режим „А” - в охраняема зона с 24 часов 
охранителен режим. 
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ОБЕКТ №12. Тракийска крепост (проучван от 1986г.Тракийски укрепен град  - 

гетска столица Хелис), с.Малък Поровец 

 

 
 

Намира се в центъра на Национален археологически резерват „Сборяново”, 
разположен върху плато заобиколено от меандъра на р. Крапинец. Неделима част от ТУЦ 
се явява и т.н. Югозападен квартал, разположен на поляната с чешмата до оградата на 
археологическа база „Камен рид”.На 2 км северно от с. Малък Поровец и 2 км западно от 
Тракийска царска гробница.  

Тракийско укрепено селище от ранноелинистическата епоха - кр. на IV в. Пр. Хр. - 
250 г. пр. Хр. Ранен елинизъм, в ареала на гетската тракийската култура. 

Хелис е укрепен тракийски град, построен в последната четвърт на ІV в. пр. 
Хр.  върху площ от над 100 дка,  върху сравнително равното плато, заобиколено от три 
страни от дълбоко врязания каньон на р. Крапинец   в центъра на Сборяново и има 
забележителна фортификация. Единственото пряко достъпно място в древността бил 
тесният провлак от югозапад. Двойната крепостна стена, която я обгражда е с дебелина 
3,50-4,20 м, предполагаема височина в древността 10 –12 м, дължина 1400 м и следва 
конфигурацията на терена. Двата основни входа на крепостта-северната и южната порти-
са защитени посредством сложна система от стени и бастиони. Укрепената площ била 
гъсто застроена от жилища, стопански и други сгради в традицията на североизтока- 
дървена конструкция дебело обмазана с глина, но в хода на разкопките се откриват и по-
монументални сгради по елинистически образец. До обекта може да се стигне по добре 
поддържан асфалтиран път, свързващ селата М. Поровец и Свещари и прекосяващ 
резервата. Може да се посети самостоятелно ( има информационни табели) или с 

екскурзовод от Приемния център при Свещарската гробница.  Красиви и живописни 
гледки на юг към каньона на река Крапинец, информационна табела за посетители и 
туристи. В непосредствена близост до асфалтов вътрешно резерватен път. 

 Проучването на тракийски укрепен център започва през 1986 г. при планирани 
археологически разкопки под ръководството на ст.н.с. Мария Чичикова. От 1990 г. 
ръководител на проучванията е проф. д-р Тотко Стоянов. В проучването взимат участие 
студенти от СУ „Св. Климент Охридски”, специалисти от НАИМ при БАН и ИМ гр. 
Исперих. Прекъсвания има през 1999 и 2000 г. Проучванията продължават и към днешна 
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дата. Първоначално са локализирани крепостните стени. Чрез сондажи е проучена 
централната част на цитаделата. Установени са ЮП и СП. Разкрити са ти допълнителни 
укрепителни съоръжения (диатейхизми) През последните години проучванията и 
усилията са насочени извън оградената част: по полегатите склонове, до светилището и 
изворите и на ЮЗ квартал, където е разкрит сложен комплекс от крепостни стени и зала и 
есхара. Последните проучвания разкриват следи от живот /жилищни и стопански 
постройки/ през късноелинистическата епоха (нач. на II -I в. пр. Хр.). Към настоящият 
момент е локализирано трасето на крепостната стена, което обгражда територията на 
града. Установена е и вътрешната крепостна стена, която върви приблизително успоредно 
на източната, част от южната и северната стени. Проучени са и Северната и Южната 
главна порта, като части от фортификацията на града. Изследвани са и двете преградни 
стени (диатейхизми), които лежат перпендикулярно на източната крепостна стена. Също 
така и една диатейхизма обозначена в документацията като №3, която се намира 
северозападно от Северната порта. През последните три сезона се проучва и участъка на 
запад от входа на ЮП, непосредствено до ЮКС ,като се разкрива и нейното лице.Проучен 
е и един комплекс от керамични пещи разположен на запад от Южната порта, 
непосредствено пред външното лице на южната крепостна стена. При проверка и 
проучване на разположените по- ниско терасовидни склонове под Южна порта е 
установен и проучен жилищно-стопански комплекс свързан с обработването на кост и 
кожа. В югоизточна посока от Южна порта е проучен и един голям жилищен комплекс с 
много помещения на по-вече от един етаж. Изцяло проучен към 2015г. е Централен изкоп 
. В Югозападен квартал са установени няколко стени и е проучена една кула от 
фортификацията. Все още обаче, няма завършени проучени структури. Установен е 
късноелинистически културен пласт. Обекта е в процес на археологическо проучване. 

Археологически обект на територията на АР- Сборяново стопанисван от ИМ-
Исперих. Все още не може да бъде даден категоричен отговор за името на града, и 
изчерпателна информация относно точното му стопанско и политическо значение в 
древния свят. Вероятно столицата на Гетско царство - (Хелис) в процес на проучване. 

Консервация и реставрация на Южна порта, северна порта, и южна крепостна 
стена. Вдигане, реставрация и консервация на едно огнище-есхара от Западен квартал. 

Обекта е посещаван от туристи, но на по голяма посещаемост се радва Югозападен 
квартал. Предвид ключовото и събирателно място за няколко археологически обекта на 
територията на „АР-Сборяново”, което се явява поляната с чешмата, Югозападен квартал 
е в по изгодна позиция от основното укрепено ядро - „Квартала на занаятчиите”. На 
поляната се намират къщи- беседки, чието състояние се нуждае от реновиране. Кошчета 
за смет към настоящият момент няма, пейки също, или други обособени кътове. Чешмата 
на поляната се явява водоизточник за региона. Нужно е въвеждането на пропускателен 
режим в района на поляната, жива охрана за стриктно съблюдаване и отправяне на покана 
към „посетителите”за изхвърлянето на отпадъците на обособените за това места. 
Незабавно прекратяване на заколения на животни и изполузването на резерватната 
територия за това! Реновиране на тоалетната от към „НОВИТЕ КОРЕНЕЖИ” до която се 
извършват жертвените заколения. Поставяне на бариера. Забраняване на паленето на 
огън, транжиране на месо, готвенето на място и безразборното изхвърляне на животински 
отпадъци разнасящи зарази. Овладяване на проблема с бездомните кучета. 
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Режим на ползване и охрана - Режим „А” - в охраняема 
 

ОБЕКТ №12.Тракийска крепост (Тракийски укрепен град – гетска столица Хелис), 
с.Малък Поровец 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002526 
Местоположение - Населено място: Малък Поровец, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Селище; Елинистическа епоха 
История на проучването - Проучването започва през 1986г чрез планирани 
археологически разкопки под ръководството на ст. нс. Мария Чичикова, от 1990г 
ръководител е проф. д-р Тотко Стоянов.В проучването вземат участие студенти на СУ 
"Св. Климент Охридски", специалисти от НАИМ при БАН и ИМ гр. Исперих. 
Прекъсвания има през 1999 и 2000г. Първоначално са трасирани крепостните стени. Чрез 
сондажи е проучвана централната част на цитаделата.Разкрити са три допълнителни 
укрепителни съоръжения (диатейхизми). През последните години търсенията са 
насочени извън оградената част-по полегатите склонове,до светилището и изворите и на 
ЮЗ квартал, където е разкрит сложен комплекс от крепостни стени и зала с есхара. 
Последните проучвания разкриват следи от живот (жилищни и стопански постройки) 
през къстоелинистическата епоха(нач. ІІ-І в. пр. Хр.) През 2015г е проведено поредното 
редовно археологическо проучване с основни акценти: І. По-нататъчно разкриване на 
крепостните съоръжения от ранноелинистическата епоха в Югозападния квартал на 
града и свързаната с тях зала с есхара и жилищни комплекси от късноелинистическата 
епоха в северозапедния дял на сектора; ІІ. По-нататъчно разкриване на вътрешнто лице 
на Западното крило на Южната порта, на запад от достигнатия през 1995 г. участък. 
Завършено е връщането на пръстта в Централния изкоп и възстановяване на 
оригиналния вид на терена във вътрешността на града, като база за експониране на 
проучените участъци с подходящи табла с графична, фото- и текстова документация. 
След края на разкопките, с техника е освобедено от натрупаните камъни и пръст 
пространството на изток от проучената през 2015 г. част в Югозападния квартал, за да се 
разшири изкопът на изток през следващия сезон. Извозени са пръстта и камъните от 
рампата натрупана на север от този участък в последните няколко сезона. 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Изготвил - М. Николаева, 27.10.2014 г 

 

ОБЕКТ №13.Скални килии, с.Малък Поровец 

Скални килии, намират с АР-Сборяново, в с. Малък Поровец, 4 км северно. Вид – 
археологически. Категория - национално(обявен като местно). 
 

ОБЕКТ №14. Късно-антична крепост в местността „Борун“,с. Свещари 
 



37 
 

Намира се на нос „Борун" на 180м. в права линия западно от Тракийски укрепен 
център при ВЦ в резервата 'Сборяново". Отстои на не по-вече от 150м в североизточна 
посока от ДБТ върху скален венец. Късноантична крепост със стратегическо значение 
/наблюдателен пост с вероятен пропускателен режим/. Хронология: IV- VII в. 

Настоящото ползване на терена - гориста местност върху скален Венец. Не се 
използва. 

Връзката с околната среда е благоприятна. В средата на еко пътеката, достъпен от 
към ДБТ и приемен център при Тракийска царска гробница. Предлага живописни гледки 
към долината на реката, а всъщност и самото име „Борун” - нос (тур.), и установена 
функция на крепостта предполагат това. Достъпен за посетители и туристи. До обекта 
може да се стигне по екопътеката в която е включен, като той отстои на приблизително 
еднакво разстояние от ДБТ, и приемен център при Свещарска гробница. Всъщност това е 
и единственият достъп. Изисква се поставянето на указателна табела указваща точното 
място. 

Културна принадлежност - късна римска епоха IV-VII в. 
История на проучванията - сондажите са заложени през 1984 г. Няма план 

квадратна мрежа и липсва документиране на резултатите от проучването. Тогава е 
установена крайъгълна полукръгла кула от югоизток. През 1997 г. проф. Т. Стоянов с 
екип извършва проучване, като е направено почистване и е изготвен общ план. В 
следващите сезони, проучванията са преустановени. Установено е, че кастелът има 
приблизително правоъгълна форма. Дължината на стените е: западна 80 м, източна 76м. , 
южна 45м., и северна ок.48. Проучен е входът в средата на южната крепостна стена. От 
север се е влизало през кула с полукръгъл план. Стените са изградени от варовикови 
блокове и каменен пълнеж споени с бял хоросан. Открити са две бронзови монети и 
сферична оловна тежест. Кастелът не е проучен напълно.  

С оглед на това, че акцента в АР-Сборяново се пада на археологически обекти 
свързани с тракийската култура и гетските племена, въпросният кастел в момента не е 
проучен напълно, но е интересен за изследователите занимаващи се със стратегическите 
укрепления и пътища в периода на ранна Византия. - пътни станции, малки крепости със 
стратегически функции. 

Нужно е поставянето на указателна табела с кратка информация и план на 
укреплението. Също така и поставянето на табели указващи опазването на околната 
среда, и забраняващи неконтролирано палене на огън. В близкото минало близост е имало 
и сковани пейки за отдих, премахнати незнайно защо и от кого. 

Режим на ползване и охрана - Режим „А” - в охраняема зона. Режим на ползване и 
охрана - Режим „А” - в охраняема зона с 24 часов охранителен режим. 
 

ОБЕКТ №2. Тракийска 
гробница (световно значение), 
с.Свещари 
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Най-значителното откритие на територията на историко-археологическия резерват 
„Сборяново” е Свещарската тракийска царска гробница. Тя е намерена през 1982 г. при 
разкопки на Могила №7 от Източния могилен некропол на Сборяново (Гинина могила). 
Построена е в първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. и представлява уникален паметник на 
тракийската гробищна архитектура. Има внушителни размери. Дължината й е 7,5 м, 
ширината при фасадата е 6,5 м, а височината на гробната камера (отвътре) е 4,45 м. 
Гробницата е изградена от големи варовикови блокове. Състои се от дромос (коридор) и 
три помещения-камери, като всяка камера е покрита с отделен свод. 

Украсата на гробницата е в духа на елинистичната култура, но пречупена през 
вижданията и вярванията на гетите (тракийско племе). В камерата е било положено 
тялото на мъртвия владетел. Недовършената украса по стените и тавана показва, че той е 
починал, преди да бъде довършен вечният му дом. Таванът на камерата се поддържа от 
статуи на жени с вдигнати ръце - кариатиди, чиито лица и коси още пазят останките от 
цветна украса. По тавана е изобразена сцена на обожествяване на владетеля. 

Благодарение на забележителната си архитектура и художествена си украса 
Свещарската гробница е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО от 
1985 г.   
 

ОБЕКТ №50. Култово място в местността „Новите коренежи”, с. Малък Поровец 

Култов комплекс, разположен на юг от Демир баба теке в „Сборяново", маркиран 
от изток и от североизток от каменна стена с дължина 380 м. с двулицев градеж. Намира 
се в централната част на АР - Сборяново, като отстои на не по-вече от 150 м  западно от 
Югозападен квартал на Тракийски укрепен център в гориста местност/пояс/. 
Непосредствено на запад от него се разполагат групи могили от Западен могилен 
некропол. В землището на с. Малък Поровец, на 2 км от същото селото. 

Настоящо ползване на терена - гориста местност - не се използва. 
Хронология - ср. IV- I в. пр. Хр. 
Културна принадлежност - култови каменни структури, съоръжения, и ритуални 

ями. Тракийска култура. 
Връзката с околната среда е неблагоприятна / конфликтна. В непосредствена 

близост от изток до обекта се разполага поляна посещавана от местното население. На 
поляната се извършват обредни действия /курбани/ свързани с религиозните вярвания на 
посетителите. Често обекта е замърсен от недоброжелатели, като в непосредствена 
близост се извършват и самите жертвени курбани. Безотговорноста на „посетителите", 
ниската обща култура и чувството за безнаказаност, изисква изготвянето на 
пропускателен режим и норми, които да защитят поляната с чешмата, която се явява 
подстъп и към други археологически обекти на територията на резервата като разкопките 
на „Югозападен квартал", ДБТ, и ЗМН. Достъпен за туристи по асфалтов път от хижа 
Ахинора" и коларски път извеждащ до Светилище „Камен рид". 

Обекта е локализиран при теренни обхождания през 1987-1988г. През следващите 
сезони се залагат няколко сондажа /8 на брой за 1989г/, както и участъци от оградната 
каменна стена. Ръководител на проучването е Дарина Вълчева (НАИМ-БАН). През 
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сезоните се проучват 10 каменни кръгли съоръжения с култов характер. През 1990 г. 
усилията на проучванията се насочват към оградната стена и десетките вече сондажи 
направени от 1988-89г. През 90-те години продължават проучванията на култовите 
каменни окръжности. Работи се до 1997г. Десетилетие по-късно, проф. Д. Гергова 
възобновява проучването за сезон 2008. Целта е да се установи характера и устройството 
на култовото място, както и по-точна датировка. След сезон 2008, проучванията са 
преустановени. В близост до стената са разкрити фрагменти от глинени съдове, от тухли, 
мазилка, въглени и съд със 56 републикански денари. Има много каменни структури със 
следи от обредни ями. В центъра на комплекса са групирани каменни съоръжения 
(разкрити 38) с кръгла, елипсовидна и полукръгла форма. Между камъните се намират 
късове мазилки, фрагментирана керамика /местна и амфори/ от късножелязната епоха. 
Намерена е и една бронзова монета на Клавдий /41-54г./Открити са две погребения. 
Погребенията са чрез трупополагане. Според проучванията комплексът е от II половина 
на I хилядолетие пр. Хр.; преобладават археологически материали от II- I в. пр. Хр. 

Макар че все още науката не може да излезе с официално становище за точните 
функции на обекта, той не трябва да бъде пренебрегван, защото несъмнено е част от 
пъзела, който археолозите се опитват да подредят. Близостта до светилището на Камен 
рид и тракийското такова при ДБТ, несъмнено отрежда важно място на обекта в състава 
на археологическите структури на територията на АР -"Сборяново". 

В непосредствена близост до „Новите коренежи” се намира поляната с чешмата. 
Нужни са поставянето на предупредителни табели обозначаващи, че на мястото има 
археологически обект. Реновиране на старият санитарен възел граничещ с обекта, както и 
къщичките беседки. Поставяне на кошчета за отпадъци и табели за изхвърлянето им на 
точните места. Преди всичко е необходимо назначаването на лице с целодневна заетост, 
което да следи за чистота на района и незабавното премахване на органичните и 
животински отпадъци безразборно изхвърляни и носещи зарази. Обектът не е включен в 
маршрута на екскурзоводите на ИМ - Иаперих. 
 
 
 

ОБЕКТ №51. Селищна могила с некропол - Обект "Нивата", в долината на р. 
Крапинец при извора "Беш Пармак" или "Петте Пръста", с.Малък Поровец 

Селищна могила с некропол, разположена на не по-вече от 100 метра в 
североизточна посока от Демир баба теке в долината на река Крапинец. В центъра на АР- 
Сборяново. Отстои на 2 км. северно от землището на с. Малък Поровец и 2.5 км. от 
Тракийска царска гробница. 

Селищна могила с прилежащ некропол Хронология: 
Некропол: Късно енеолитен некропол кр. на V- хил. пр . Хр.; 
Могила: Ранна каменно - медна епоха, култура Поляница. В най-горният пласт 

култура Коджадермен- Гумелница-Караново VI. 
Културна принадлежност -  Поляница . Коджадермен- Гумелница- Караново VI. 
Паметник от праисторическата епоха, с който започва хронологическата картина за 

поселищният живот в рамките на АР-„Сборяново” 
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Настоящо ползване на терена - не се използва, поради високото ниво на 
подпочвени води. Във вододайна охранявана зона. 

Връзката с околната среда е много благоприятна. Дива природа, съчетана с красив 
ландшафт. Непосредствена близост до реката, на фона на високото скално плато на запад. 
Трудно достъпен. Достъпна за посетители и туристи от към ДБТ. 

Проучванията започват през 1987г, като се включва площта между текето и 
неразкопаната селищна могила „Нивата", намираща се северно от ДБТ. Тогава се 
разкриват структури от култура Коджадермен- Гумелница-Караново VI. Следващият 
сезон зарадва археолозите с едно хокерно погребение на млад индивид, а през 1989г. 
хокерните погребения се увеличават с още две. Откриват се останки от едно 
праисторическо жилище. Работи се в три нови квадрата. През 1990 се допроучва късно 
халколитна постройка . Проучени са нови шест гроба от некропола на селищната могила-
три на деца, и три на възрастни индивиди. В жилището е локализирана и една пещ, също 
проучена. Разкрити са общо 9 гроба, като се счита, че това е периферията на некропола. 
Седем от гробовете са на деца и три на възрастни индивиди- двама мъже и една жена. 
Проучването на некропола е ограничено от високото ниво на подпочвените води. 
Некропола и селищната могила не са напълно проучени. 

Отдалечеността и трудният достъп до обекта изключват посещението на туристи. 
Близостта на реката и високото ниво на подпочвените води са една от причините 
проучванията да бъдат преустановени, а също така и пречка за развитието на 
инфраструктура, или изграждане на сгради свързани със социализацията на обекта. Друг 
проблем се явява и вододайната зона, в която могилата попада. 

Режим „А” - в охраняема зона. 
 

ОБЕКТ №52. Ранно средновековно селище в местността „Петрова нива”, 
с.Свещари 

Намира се на територията на „АР-Сборяново” в близост до приемен център при 
Свещарска царска гробница.На 2,1 км от землището на с. Свещари. 

Селище от първо българско царство от кр. на 1Х до Х в. Българска средновековна 
култура. 

Настоящо ползване на терена - гориста местност, паркова гора. 
Връзката с околната среда е благоприятна. В близост до туристическата 

екопътеката и приемен център. Дървесна и храстовидна растителност типична за 
територията на „АР-Сборяново”. Достъпен за посетители и туристи. До обекта може да се 
стигне по пътеката зад приемен център. Обекта отстои на не по-вече от 50 м. от приемен 
център. 

Първите опити да се опишат видимите на повърхността останки са дело на Й. 
Стефанов -бивш директор на ИМ-Исперих. Площта някога е била около 500 дка 
.Частичното изкореняване на гората, от 1928 г. насетне и усвояването и като земеделска 
земя е причина част от градежите да са демонтирани и използвани като строителен 
материал. Обезличаването на видимите следи от градежи на повърхността затрудняват 
определянето на точни граници на селището. Тази част на средновековното селище, която 
попада в границите на парковото пасище и е отчасти пощадена от унищожение и се 
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изчисляват на около 260 дка. През 1983 г. тук са предприети сондажни проучвания, които 
да установят характера на следите от застрояване, в непосредствена близост до източния 
некропол на античния град. Екипът се ръководи от М. Чичикова и Т. Стоянов. Установено 
е наличие на културни пластове от Античността и Средновековието. Регистрираните при 
направените сондажи каменни стени са част от средновековни структури. От 2005 г. 
започна системното археологическо проучване с ръководител Елена Пенчева . Работата е 
съсредоточена върху изясняване на характера на селището и етапите на изграждането и 
функционирането му. Избран е един участък в централната част на селището, където се 
провеждат разкопки. Проучваното домакинство има площ малко над 600 кв. м. 
Наблюденията показват плътно застрояване в ограденото пространство с наземни и 
вкопани структури. През 2007 г. е направено геофизично заснемане на част от площта на 
селището.В резултат е регистрирано второ дворно пространство, чиято площ е почти два 
пъти по голяма от проучваното. 

Обекта се проучва. Наблюденията до този момент са : Проучва се едно 
домакинство с площ малко над 600 кв. м. До момента са проучени пет вкопани жилища и 
едно вкопано стопанско помещение и са регистрирани още две, вероятно жилищни 
сгради. Всяко от тях има специфики по отношение на конструкцията и техниката на 
градеж. Освен полувкопани съоръжения, в западната част се развива голяма наземна 
сграда, издигната също предимно от нетрайни материали. В северния й край е обособено 
помещение с жилищни (домакински) функции, в което е разкрито изключително добре 
запазено съоръжение за изпичане на хляб - подница. Южната част на същата сграда 
вероятно е използвана като обор за добитъка. Археологическият материал и наблюдения 
предполагат, че селището е съществувало в относително ограничен времеви период от 
средата на IX - до 70-те години на X в. 

Средновековното селище се проучва с изключителни бързи темпове. Разкритите 
няколко жилища- землянки, отоплителните съоръжения в тях, и добре запазените основи 
и части от стени предполагат за в бъдеще консервация, експониране и социализиране на 
обекта. Селището ни разкрива бита през средновековието, и заключва археологическата 
картина на територията на резервата. 

Средновековното селище се проучва с изключителни бързи темпове. Разкритите 
няколко жилища- землянки, отоплителните съоръжения в тях, и добре запазените основи 
и части от стени предполагат за в бъдеще консервация, експониране и социализиране на 
обекта. Селището ни разкрива бита през средновековието, и заключва археологическата 
картина на територията на резервата. 

Режим „А” - в охраняема зона с 24 часов охранителен режим. 
 
ОБЕКТИ С НОМЕРА 53, 54, 55, 56 И 57 представляват  МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ 

ОТ РАННОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА „НИВАТА НА 
ПЕВЕЦА”, с.Свещари 

Национален археологически резерват 
„Сборяново” - м. „Нива на певеца”; 3,2 км. ЮЗ от 
с.Свещари и 500м ЮЗ от М№30 - ИМН (Голяма 
свещарска могила). В землището на с. Свещари. 
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Могилен некропол от ранножелязната епоха ХНХв. пр. Хр. с характеристика на 
трупополагане и трупоизгаряне и покриване с ломени камъни. Културна принадлежност -
 ранно-желязо. Тракийска култура.   

Гориста местност - широколистна гора. Не се използва. 
Връзката с околната среда е конфликтна. Има се предвид трудната достъпност и 

настоящо състояние. Трудно достъпен за посетители и туристи. 
Могилен некропол състоящ се от 5 могили със землено-каменни насипи. За първи 

път са картотекирани при теренни обхождания през 1976г. М№1 е най- голяма и най- 
северна.През1984г. през нея преминава една от просеките за тръбопровод и са разкрити 
част от каменните натрупвания.Това налага провеждането на спасителни разкопки през 
същата година. През периода 1986г. - 1987г. се пристъпва към редовни археологически 
проучвания с ръководител Тотко Стоянов от СУ „ Св. Климент Охридски” Резултатите са: 

М№1 е с диам. 14-16м. и вис. 1м. Има двойна крепида от големи ломени камъни. 
Разкрито е погребение на мъж с трупополагане ориентирано С-Ю и погребален инвентар: 
6 керамични струпвания,желязно копие и железен нож. Проучена 1984г. 

М№2 е с параметри като М№1.Разкрити са пет погребения, биритуални. 
Ориентирани са С-Ю. Гробни дарове са железни фибули, кантаросовидни чаши, предмети 
с магическо предназначение,гл. мъниста, идолче .Проучена 1986г. 

М№3 е с параметри като М№1. Има крепида.Разкрити са четири погребения 
ориентирани С-Ю и едно керамично струпване с горели кости.Начини на погребване чрез 
инхумация и частична кремация. 

Гробния инвентар: гл. съдове и мъниста, железни фибули. Проучена 1986г. 
М№4 намира се на 150 м. ЮИ от М№3. Има крепида. Разкрити са шест погребения 

на възрастни индивиди, ориентирани С-Ю, чрез трупополагане и следи от частично 
кремиране. Гробен инвентар: железни ножчета и фибула, кантаросовидни чаши. Проучена 
1986г. 

М№5 намира се на 250м. Ю/ЮИ от основната група могили.Има крепида.Разкрити 
са четири погребения чрез трупополагане и частична кремация,ориентирани С-Ю. 
Погребални дарове: желязна двуспирална фибула, ножчета ,кантаросовидни чаши. 
Разкрити са и керамични струпвания. Проучена 1986г. 

Напълно проучен обект. Селището на което принадлежи в м. „Кьосе пунар”е 
частично проучено чрез сондажи. 

Двуобрядните ритуали, богатият инвентар от глинени съдове, фибули, магически 
предмети и др., ни дават добра база археологическа информация за прототракийската 
култура и последващото развитие на гетските племена в района. 

Неблагоустроен. 
Режим на ползване и охрана - Режим „А” - в охраняема зона. 
 
ОБЕКТ №58. Пещера - недвижим паметник за сведение и всичания във вид на 

корита, върху скалния масив, на който принадлежи пещерата, с. Свещари 

Национален археологически резерват „Сборяново" в м. „Коритата" (според местни 
жители „Птичите корита") се намира на 2,5км. западно от с. Свещари община Исперих и 
на 150м 
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 И/СИ от пътя х. Ахинора - с. Свещари. В землището на с. Свещари. Карстово 
образувание- пещера, с археологически материал от желязната епох 

Настоящото ползване на терена е  гори и горски насаждения. 
Културната принадлежност е тракийска култура. 
За първи път е регистрирано проучване през 1976 при теренни обхождания Й. 

Стефанов и Ал. Колев от ИМ -Исперих; теренни обхожданиея през 1988г. екип начело с 
Д. Гергова от НАИМ при БАН; регистрирана в АКБ при теренни обхождания през 1992г 
от екип на ИМ- Исперих;Проучена през 1990. от проф. Я.А. Шер /НГУ- Русия/ и Р. Радев 
от ИМ- Исперих. Пещерата е естествено карстово образувание с влажен микроклимат. По 
стените има плесени, нарезни линии и съвременни надписи. Разчистено е и каменно 
легло.Почвата вътре е глинеста примесена с трошляк и варовикови отломъци, животински 
кости. Няма добре запазен културен пласт.Намерени са четири фрагмента червена 
тракийска керамика. Скалният масив, в която основа е пещерата има множество 
естествени и изкуствени плитки басейни условно обособени в 2 групи -12-15 броя 
„корита" и 8-10 броя „корита". Някои от тях са свързани помежду си. Има врязани знаци, 
сред които стилизирани ритуални огнища приличащи на дама ( 3 броя) 

Пещерата е напълно проучена. Комплекса с басейните не е изследван напълно. 
Пещерите са паметник свързан с обряди на гетската общност и са неделима част от 

култовите комплекси свързани с тракийските племена населявали региона. 
Поради това, че се намират в непосредствена близост до асфалтовия 

вътрешнорезерватен път, и на коларският път, който води до „Бювен касаба” ги прави 
достъпни, но в по голяма степен за недоброжалатели. Би било добре поставяне на 
предупредителни табели с предупреждения за глоби за нарушителите палещи огън в 
пещерите, изхвърлянето на отпадъци, или нарушаване и застрашаване по друг начин 
състоянието на пещерите. 

Режим на ползване и охрана - Режим „А” - в охраняема зона. 
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ОБЕКТ №59. Ранносредновековен ансанбъл - Болярско имение,"Бювен касаба", с. 
Свещари 

Ранно-средновековното селище 
в местността Бювен касаба e част 

от Археологическо-историческия 
резерват Сборяново", на един от 
големите меандри на р. Крапинец, 
западен бряг. Разположен на около 4 
км западно от с. Свещари, община 
Исперих. 

 
То представлява комплекс от вкопани и полувкопани в земята сгради. 

При археологически проучвания на обекта Бювен Касабъ (означава "Град на доверието") 
са разкрити основите на малък еднокорабен параклис, жилищни, стопански и 
представителни сгради. Вкопаната част на постройките е облицована с камък, а наземната 
вероятно е била от дърво. 

Намерени са и множество артефакти, сред които бронзов кръст-реликварий. Част 
от находките са изложени в Историческия музей в град Исперих. 

Настоящото ползване на терена е  гори и горски насъждения. Мястото 
благоприятства разходки сред природата, туризъм , и отдих. 

Връзката с околната среда е неблагоприятна. С оглед на това, че археологическият 
обект се намира на левият бряг на реката, на полегат склон, а достъпа е от другата страна, 
макар че до обекта може да стигне и по друга пътека започваща от ЗМН. Прекалената 
близост на реката, и прекаленото и разливане и образуване на голям вир точно на този 
завой. Понякога през зимно-пролетният сезон (обилно снеготопене, или валеж) реката 
повишава нивото си и залива околният терен, като отнася дървеният мост и залива 
подстъпа към „Бювен касаба” Иначе местността е уникално красива съчетала 
археологическите структури, карстовият релеф и реката, даващи прекрасно развитие на 
флората и фауната в района. Достъпен по черен коларски път, който се отклонява и 
започва при един от завоите на асфалтовият вътрешнорезерватен път. Достъпен и от към 
ЗМН и с. Малък Поровец, отново с отбивка от асфалтовият път. Отдалечеността на 
обекта, трудната достъпност, вирчето което реката образува преди мостчето, което служи 
за връзка с археологическите структури, полегатата и стръмна пътека от другата страна, 
правят поддръжката на обекта изключително трудна. Препоръчително би било 
периодичното почистване на речното корито, и изграждането на стабилен мост от метална 
конструкция. 

Регистрирани проучвания при обхождане и аерофотозаснимане през 1987г. с 
изработване на предварителен план на постройките от Д. Гергова и екип от музея в 
Исперих. Топонима се превежда от Ст. Райчевски (филолог), като „Някогашния град", 
според местни хора като „Люляковия град", може да бъде и „Градът на 
доверието".Проучване през 1997г. чрез сондажи (А1, А2 -върху стена и Б-постройка) 
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разположени по южния бряг на р. Крапинец. Заложена временна геодезична мрежа. Целта 
е да се получат данни за вида и хронологията на обекта. 

През 2002г. започват редовни археологически проучвания с р-л Диана Гергова от 
НАИМ при БАН които с прекъсвания продължават до 2006г. 

Обекта не е проучен до край. Наблюденията до този момент са: В границите на 
имението, оградено с каменни външни стени без отбранителни функции са 
идентифицирани седем сгради с култово, битово и стопанско предназначение. Разкрит е 
еднокорабен параклис.Основата му е градена от необработени камъни, с дебелина на 
стените 0,80 м, ширина 1,60 м. Входът е локализиран в западната стена. В границите на 
абсидното пространство има голям кубичен блок, вероятно олтарната маса. В източната 
основа на абсидата е открит бронзов кръст-енколпион (IX- Хв). Внепосредствена близост 
до параклиса е проучена най-представителната жилищна сграда в селището (L4). Тя е 
вкопана и има облицовани с камъни стени. Състои се от две помещения. В северната част 
на помещението при входа се намира оформена на нивото на терена площадка. Пещта, 
разположена в центъра на постройката, е с частично запазен каменен свод. В северния 
край на селището кв. L11 еразположена едноделната полувкопана сграда с облицовани с 
камъни стени и по-висока вътрешна площадка или работен плот. Разкрита е пещ в 
северния ъгъл и елементи от хромелно устройство. Жилището е с площ от 30 кв. м. 
Откритата желязна шлака предполага евентуалната функция на постройката, като 
ковачница. В югозападния край на селището има разчистен участък покрит с дребни 
камъчета. В средата на югозападната стена има порта.Източно от нея е разположена 
постройка с каменни основи и с две помещения, вероятно със стопански 
характер.Наблюденията дават основание да се предположи, че градежът на всички 
постройки над каменните основи е бил дървен, с покриви от дърво и слама. 
Малобройният керамичен материал, няколко костени шила, кремъчни пластини и почти 
пълната липса на друг инвентар, предполагат, че селището, датирано в кр. 1Х-Х1 в. е било 
напуснато от обитателите си, вероятно във връзка със започналите по това време набези. 

Режим на ползване и охрана - Режим „А” - в охраняема зона. 
 

ОБЕКТ №88. Археологически резерват Сборяново, Гробна яма, с. Свещари 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002785 
Местоположение - Населено място: Свещари, общ. Исперих, обл. Разград. Местност: 
Археологически резерват Сборяново, Петрова нива 
Особености - Площ: 19 дка 
Вид и хронология – Селище. Първа Българска държава 
 Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
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ЕДИНИЧНИ НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

/ИЗВЪН ИАР „СБОРЯНОВО“/ 
 
 

ОБЕКТИ с номера 89, 90 и 91 са надгробни могили, част от Могилен некропол в с.Яким 
Груево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400048, 3400049, 3400050 
Местоположение - Населено място: с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград, 
Местност: Занич Кулак 
Особености - Размери: R=14m Н= 0.30m; Разположена върху най-високата част на    
склон, разнесена от обработка на терена. Площ: 1 дка; 
Размери: R=23m Н= 0.80m; могилата се обработва. Площ: 1 дка; 
Размери: R=20m Н= 0.30m; Разнесена от обработка на терена. Площ: 1 дка 
Вид и хронология - Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването - Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 17.11.1992 г. 

                 

ОБЕКТИ с номера  92, 93, 94 и 95 са надгобни могили в с.Тодорово, част от могилен 
некропол 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400042, 3400043, 3400044, 3400045 
Местоположение -  Населено място: с. Тодорово, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Коренежа 
Особености - Размери: R=18m Н= 2m; част от могилен некропол с четири могили; най-
високата. Площ: 1 дка; 
Размери: R=14m Н= 0.80m; част от могилен некропол с четири могили; почти заличена 
от обработка. Площ: 1 дка; 
Размери: R=14m Н= 0.40m; част от могилен некропол с четири могили. Площ: 1 дка; 
Размери: R=10m Н= 0.60m; част от могилен некропол с четири могили. Площ: 1 дка; 
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1977 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. картон № 129/01.10.1977; Теренни обхождания 1992 г. Румен 
Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 16.11.1992 г. 
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ОБЕКТИ с нимера 96, 97, 98 и 99 са надгробни могили, част от Могилен некропол в 
с.Тодорово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400038, 3400039, 3400040, 3400041 
Местоположение -  Населено място: с. Тодорово, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Ески Бостанлък (Старите места за бостани) 
Особености - Размери: R=18m Н= 3.20m; следи от иманярски изкопи. Площ: 1 дка; 
Размери: R=10m Н= 0.30m. Площ: 1 дка; 
Размери: R=12m Н= 1m; периферията на могилата се обработва. Площ: 1 дка; 
Размери: R=12m Н= 2m; по периферията ломени камъни, периферията се обработва. 
Площ: 1 дка. 
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. картон № 35/28.09.1976; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев 
и екип на ИМ Исперих; 
Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ Исперих; 
Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. Александров, регисрт. картон № 
179/01.10.1977; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ Исперих; 
Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. Александров, регисрт. картон № 
180/01.10.1977; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 14.11.1992 г. 

 

ОБЕКТ №101. Църква от плетеница, 1882 г., с.Голям Поровец 

Църква, декларирана с писмо № 224 от 25.01.83 г. Като единична архитектурно- 
строителна НКЦ без предварителна категория. За обекта е предоставена архивна справка 
от Русенска Митрополия. От плетеница, построена през 1882 г. През 1881 г. в частен дом 
се открива училище и по-късно едно от помещенията се отделя за църква. Намира се на 
ул.”Витоша” №13. 
 
 
ОБЕКТ №102. Джамия, 1868-70 г., с.Голям Поровец 

Джамия, 1868-70г., декларирана с писмо № 224 от 25.01.83 г. Единична 
архитектурно- строителна НКЦ без предварителна категория. Имот 15.953.65.251 (стара 
джамия), 140 (училище), 141 (нова джамия). 

 
ОБЕКТ №103. Училище към джамията, 1868-70 г., с.Голям Поровец 

Училище към джамията, 1868-70 г., декларирано с писмо № 224 от 25.01.83 г. 
Единична архитектурно- строителна НКЦ без предварителна категория.  
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ОБЕКТИ с номера 104, 105, 106, 107 и 108 са Надгробни могили в с.Голям Поровец 

Надгробни могили 5 бр., с.Голям Поровец в м. „Могилите“. Обявен в:  
СОПК от 10.08.1955 г. Вид – археологически. Категория – национално. 

 
ОБЕКТ №109. Старо гробище, с.Голям Поровец 

Старо гробище, с.Голям Поровец в м. „Кючук дермон сърт“. Обявен в:  
СОПКот 10.08.1955 г.. Вид – археологически. Категория – национално. 
 

ОБЕКТ №112. Селищна могила, с.Голям Поровец 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002509 
Местоположение - Населено място: Голям Поровец, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Чакмака 
Особености - Площ: 19 дка  
Вид и хронология – Селищна могила; Халколит 
История на проучването - Поради голямата си площ и лесна достъпност по сведения на 
очевидци в началото на 50 години от повърхността са "почистени" 4-5 ремаркета кремък. 
През 1995г. след поредна дълбока оран на терена личат 5 петна от жилища с ясни ивици 
хумус между тях.Начало на проучването е 1995г, продължаващо 1996 и 1998г. Проучено 
е едно от жилищата. През октомври 2014г. съвместен екип от НАИМ и ИМ Исперих (П. 
Зидаров, М. Гюрова и Б. Матева) извършва геофизично измерване за издирване на 
кремъчни кариери в, и около негативни форми, граничещи със сел. могила. 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Изготвил - М. Николаева, 05.02.2015  

 
 
ОБЕКТ №113. Храм "Св.Архангел Михаил", с. Голям Поровец 

Храмът е построен през 1954г. Действаща православна църква.  
Църквата е еднокорабна, безкуполна, с една апсида, с двускатен покрив. Има два 

входа. Прозорците са изпълнени от витражи. 
Със Заповед №РД9Р-27 от 26.07.2016г. (ДВ бр.77/2016 г) на Министъра  на 

културата, на обекта Храм "Св.Архангел Михаил" в с. Голям Поровец е предоставен 
статут на художествена единична недвижима културна ценност с категория „местно 
значение“. За недвижимата културна ценност са определени режими (териториален 
обхват, граници и предписания за опазване). 

 

ОБЕКТ №115. Джамия, с.Делчево 

Джамия, декларирана с писмо № 3052 от 22.08.1983 г. Единична архитектурно- 
строителна НКЦ без предварителна категория. Не е идентифицирана от служителите на 
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музея и НИНКН по кадастрални данни и на място. По данни от община Исперих и 
местните жители обекта не съществува. В селото има нова голяма джамия. 

 
ОБЕКТ №117. Лобно място на Иван Кръстев, гр. Исперих 

Намира се в южната част на града, до входа на бившия хладилен комбинат и е в 
добро състояние. 
 
ОБЕКТ №119. Сграда на МВР, гр. Исперих 

Сграда на МВР, декларирана с писмо № 1556 от 20.04.1984 г. 
Намира се на ул. ”В.Левски” № 93. 
Не притежава особени архитектурни качества. 

 
ОБЕКТ №120. Лобно място на добруджанския революционер Кольо Георгиев Питаков, 
гр. Исперих 

Лобно място на добруджанския революционер Кольо Георгиев Питаков, 
деклариран с писмо 1556 от 20.04.1984 г.  

Историческа НКЦ. 
По данни на местни жители, обектът се намира в гората, извън града, западно в 

посока с. Голям Поровец в местността Къвръна. Не е идентифициран на място. 
 

ОБЕКТ №121. Къща на Осман Махмудов, гр. Исперих 
„Къща на Осман Махмудов“ със списък от 04.10.1978 г. Архитектурно- строителна 

НКЦ без предварителна категория. 
Имотът се намира в близост до джамията в квартал на гр. Исперих на бул."6-ти 

Септември" . 
Сградата няма особени архитектурни качества. 

 
ОБЕКТ №122. Къща на наследници на Тодор Владунов, гр. Исперих 

„Къща на наследниц и на Тодор Владунов” със списък от 04.10.1978 г. 
Архитектурно- строителна НКЦ без предварителна категория. 

Имотът се намира в центъра на града на ул.”Стефан Караджа” №9а. Сградата е 
собственост на общината и се стопанисва от музея. Използва за експозиция на 
етнографска сбирка, отворена е за туристически посещения. Не са отбелязани проблеми в 
състоянието на обекта. 
 
ОБЕКТ №123. Къща на Анна Николова, гр. Исперих 

„Къща на Анна Николова“ със списък от 04.10.1978 г. Архитектурно- строителна 
НКЦ без предварителна категория. 

Имотът е идентифициран, но сградата е разрушена отдавна и на нейно място е 
построена кооперация. Намира се на ул."Христо Ботев". На входа на кооперацията има 
паметна плоча. Няма други данни за обекта, освен стар кадастър. 
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ОБЕКТ №128. Храм "Св.св.Кирил и Методий", гр. Исперих 

Църквата е осветена на дата 11.05.1929 г. Действаща е. Стопанисва се от Църковно 
настоятелство – гр.Исперих. Църквата "Св.св.Кирил и Методий" е трикорабна, 
безкуполна, с двускатен покрив, с една апсида и дълбок емпорий. Камбанарията се 
издига в западната част над нартекса. Със Заповед №РД9Р-23 от 26.07.2016г. (ДВ 
бр.77/2016 г) на Министъра  на културата, на обекта Храм "Св.св.Кирил и Методий" в гр. 
Исперих е предоставен статут на архитектурно-строителна и художествена единична 
недвижима културна ценност с категория „местно значение“. За недвижимата културна 
ценност са определени режими (териториален обхват, граници и предписания за 
опазване). 
 
ОБЕКТ №129. Джамията в старата махала, с.Йонково 

“Джамията в старата махала”, декларирана с писмо № 224 от 25.01.1983г. 
 Сградата не притежава качества на НКЦ. 
 Друга джамия в селото не е идентифицирана на място и по документи. 
 

ОБЕКТ №130. Къща на Хасан Ахмедов Ибов и Осман Ахмедов Ибов, с.Йонково(с.Малко 
Йонково) 

„Къща на Хасан Ахмедов Ибов и Осман Ахмедов Ибов“, декларирана с писмо № 
224 от 25.01.1983 г. Идентифицирана е по имената на собствениците на място от комисия 
с представители от исторически музей в гр. Исперих и по данни от жителите на селото. 
Кадастрални и административни данни за имота: кв. 77, имот 840 (стари: кв.145 II-569). 
Сградата е необитаема, в много лошо конструктивно състояние, липсва голяма част от 
автентична субстанция, както и архивни данни за обекта. 
 
ОБЕКТ №132. Къща на Хаджи Вълчо /Димитър Хаджиев Димитров - Русе, с.Малък 
Поровец 

„Къща на Хаджи Вълчо /Димитър Хаджиев Димитров - Русе/“, декларирана с 
писмо № 224 от 25.01.83 г. Архитектурно- строителна НКЦ без предварителна категория. 

До имота не беше предоставен достъп. Сградата е автентична и във видимо добро 
конструктивно състояние отвън, обитава се. Намира се на ул. ”Н. Вапцаров”  № 45. 

 
ОБЕКТ №133. Къща на дядо Върбан Аврамов, с.Малък Поровец 

„Къща на дядо Върбан Аврамов“, декларирана с писмо № 224 от 25.01.1983 г. 
Архитектурно- строителна НКЦ без предварителна категория. 

Имотът е идентифициран, но сградата е разрушена и не съществува на място. 
Намира се на ул.”Скът” №3. 

 
 

ОБЕКТ №134. Къща на Исмаил Реджебов Потур /Айше Исмаилова, с.Лудогорци 
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„Къща на Исмаил Реджебов Потур /Айше Исмаилова Коджанова“, декларирана с 
писмо № 224 от 25.01.83 г. 

Адрес: ул. „Оборище“ 6. Собственик - Хасан Ахмед. 
Скромна селска къща без уникални архитектурни качества. 

 
ОБЕКТ №135. Татарска джамия - 1860 г., с.Лудогорци 

„Татарска джамия 1860 г.” , декларирана с писмо № 224 от 25.01.83 г. 
Построена през 1860 г. Недействаща. Лошо запазена. 
Джамията изглежда автентична, но е малка и скромна сграда, без изключителни 

архитектурни качества, изписвания в интериора и др. Сградата се намира на ул. „Янтра“ 
№39 в една от махалите на селото и се използва рядко (с религиозна цел). В центъра на 
селото има изградена друга нова джамия.  

Обектът е стопанисван от джамийско настоятелство с. Лудогорци. 
 
ОБЕКТ №136. Джамия, с.Печеница 

Джамия, декларирана с писмо № 3052 от 22.08.1983 г. Единична архитектурно- 
строителна НКЦ без предварителна категория. Сградата е нова и не притежава 
архитектурни качества. 
 
ОБЕКТ №137. Къща на Садък Халилов и Саалим Джелилов, с.Печеница 

„Къща на Садък Халилов и Саалим Джелилов“, декларирана с писмо № 3052 от 
22.08.1983 г. Единична архитектурно- строителна НКЦ без предварителна категория. 
Имотът е разделен на две (нови данни: кв. 6, УПИ VII-27, VIII- 28), средата е променена. 
Къщата е автентична, строена преди около 150 години, но в много лошо конструктивно 
състояние, особено интериора. Собственикът е един - Мусин Садък. Намира се на 
Ул.”Н.Й. Вапцаров” №5. 

 
ОБЕКТ №138. Къща на Ферат Мехмедов Палас, с.Подайва 

„Къща на Ферат Мехмедов Палас“. Настоящ собственик- Неджед Мустафа 
Хюсеин, декларира с писмо № 4129 от 16.11.1983 г. Единична архитектурно- строителна 
НКЦ без предварителна категория. Адрес: ул. „Ален Мак“ 2. 

Няма достъп до имота. Обитава се сезонно. По данни на съседите, сградата е 
построена през 1876 г. от майстор балканджия. Сградата е автентична и в относително 
добро състояние. 
 
ОБЕКТ №139. Вятърна мелница на Ибрям Османов Аптулов, с.Подайва 

„Вятърна мелница на Ибрям Османов Аптулов“, декларирана с писмо № 4129 от 
16.11.1983 г. Единична архитектурно- строителна НКЦ без предварителна категория. 

Мелницата не съществува, разрушена е отдавна, запазени са малко архивни 
снимки/картички. 
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ОБЕКТ №143. Къща на Иван Петров Стоянов, с. Старо селище 

Къща на Иван Петров Стоянов, декларирана с писмо № 224 от 25.01.1983 г. 
Адрес: ул. „Страхил Войвода“ 24. 
Имотът е идентифициран на място по имената на собствениците и данни на местни 

жители от комисия с представители от исторически музей в гр. Исперих, защото в 
списъците липсват кадастрални и административни данни за обекта. Сградата е 
разрушена, в имота са запазени частично два каменни зида и паянтова и тухлена стена 
към улицата. 
 
ОБЕКТ №144. Къща на Петко Гочев /Адил Селиев Яхов/, с. Старо селище 

Къща на Петко Гочев /Адил Селиев Яхов/, декларирана с писмо № 224 от 
25.01.1983 г.  

Адрес: ул. „Страхил Войвода“ 26 
Имотът е идентифициран на място по имената на собствениците и данни на местни 

жители от комисия с представители от исторически музей в гр. Исперих, защото липсват 
кадастрални и административни данни за обекта. В имота няма сграда. Няма запазена 
архивна документация. 
 

ОБЕКТ №145. Джамия, с.Тодорово 

Джамия, декларирана с писмо № 3052 от 22.08.1983 г. 
Единична архитектурно- строителна НКЦ без предварителна категория. 
Джамията е разположена извън селото (извън регулация) в имот 103007 сред ниви 

и диворастящи дървета. Местоположението на джамията е трудно откриваемо, а достъпът 
е затруднен. Дворът е частично ограден с мрежа. Самата сграда е автентична, има 
архитектурни качества и декорация, но е в лошо конструктивно състояние. 
 
ОБЕКТ №146. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400001 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград 
Особености - Размери: R=26m H=1.50m Следи от иманярски изкопи. Площ: 3 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 10.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №147. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400002 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград 
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Особености - Размери: R=18m H=0.60m Следи от иманярски изкопи. Площ: 1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 10.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №148. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400003 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград 
Особености - Площ: 1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 10.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №149. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400004 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград 
Особености - Размери: R=16m H=0.60m. Площ: 1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 10.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №150. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400005 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград 
Особености - Размери: R=10m H=0.30m. Площ: 1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания Р. Радев и екип на ИМ Исперих  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 10.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №151. Надгробна могила, с.Китанчево 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400006 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Киреза олу 
Особености - R=10m (30m с рова) H=1m. Площ: 3 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова АИМ и екип на ИМ 
Исперих; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ Исперих. 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 11.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №152. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400007 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Киреза олу 
Особености - Размери: R=20m H=4.80m. Площ: 1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова АИМ и екип на ИМ 
Исперих; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 12.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №153. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400008 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Киреза олу/Могилите 
Особености - Размери: R=17m, H=1.50m; Следи от иманярски изкопи. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова АИМ и екип на ИМ 
Исперих; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 12.11.1992 г 
 
ОБЕКТИ С НОМЕРА 154, 155, 156, 157, 158, 159 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 и 167. 
Надгробни могили 14 бр., с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400009-3400022 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Киреза олу/Могилите 
Особености - Площ: 1500 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
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История на проучването – Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова АИМ и екип на ИМ 
Исперих; АСФ П. Петрова 1988 г.; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на 
ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 12.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №168. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400023 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Киреза олу/Могилите 
Особености - Размери: R=13m. На върха точка от ДТМ № 25/247.18. Площ: 1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. Картон № 156; Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова АИМ и 
екип на ИМ Исперих; АФС 1988 г. П. Петрова; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев 
и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 12.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №169. Надгробна могила, с.Китанчево 

 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400024 

Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Старите мюсюлмански гробища - Мезарлъка 
Особености - Размери: R=20m (33m с рова) H=4.20m На върха унищожена точка от ДТМ 
№ N7058/259.20. Площ: 1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. картон № 152/29.09.1976 г.; Теренни обхождания 1988 г. Д. 
Гергова АИМ и екип на ИМ Исперих; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип 
на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 12.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №170. Надгробна могила, с.Китанчево 

 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400025 

Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Старите мюсюлмански гробища - Мезарлъка 
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Особености - Размери: R=18m (26m с рова) H=3.00m Следи от иманярски изкопи. Площ: 
1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. Картон № 156; Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова АИМ и 
екип на ИМ Исперих; АФС 1988 г. П. Петрова; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев 
и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 12.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №171. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400026 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Особености - Размери: R=12m (26m с рова) H=1.40m Следи от иманярски изкопи. 
Площ: 3 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова АИМ и екип на ИМ 
Исперих; АФС 1988 г. П. Петрова; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на 
ИМ Исперих  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 13.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №172. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400027 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Размери: R=18m (28m с рова) H=2m.  Площ: 3 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова АИМ и екип на ИМ 
Исперих; АФС 1988 г. П. Петрова; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на 
ИМ Исперих  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 13.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №173. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400028 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Могилите 
Особености - Размери: R=18m (35m с рова) H=4.50m На върха точка от ДТМ 
№5(54)/251.96. Площ: 4 дка   
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Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. Картон № 156; Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова АИМ и 
екип на ИМ Исперих; АФС 1988 г. П. Петрова; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев 
и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 13.11.1992 г 
 

ОБЕКТ №174. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400029 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Паисиевски блок 
Особености - Размери: R=27m Н=8.40 m; На върха точка от ДТМ №19/252.98, 
унищожена. Площ: 3 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. Картон № 153/29.09.1976; Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова 
АИМ и екип на ИМ Исперих; АФС 1988 г. П. Петрова; Теренни обхождания 1992 г. 
Румен Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 13.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №175. Надгробна могила, с.Китанчево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400030 
Местоположение -  Населено място: с. Китанчево, общ. Исперих , обл. Разград. 
Местност: Паисиевски блок 
Особености - Размери: R=15m Н=5.20 m; с околомогилен ров. Площ: 1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. Картон № 154/29.09.1976; Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова 
АИМ и екип на ИМ Исперих; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 13.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №176. Надгробна могила, с. Тодорово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400031 
Местоположение -  Населено място: с. Тодорово, общ. Исперих , обл. Разград 
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Местност: Частен парцел на Дахил Мюслядил Осман 
Особености - Размери: R=19m Н= 2m; Следи от иманярски изкопи. Площ: 1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. картон № 37/28.09.1976; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев 
и екип на ИМ Исперих  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 14.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №177. Надгробна могила, с. Тодорово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400032 
Местоположение -  Населено място: с. Тодорово, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Частен парцел на Дахил Мюслядил Осман – Ююг юстю 
Особености - Размери: R=8m Н= 0.30m; почти заличена от обработката на терена. Площ: 
1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. картон № 38/28.09.1976; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев 
и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 14.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №178. Надгробна могила, с. Тодорово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400033 
Местоположение -  Населено място: с. Тодорово, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Ююг юстю 
Особености - Размери: R=9m Н= 1m; разлата, обработва се. Площ: 1 дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. картон № 39/28.09.1976; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев 
и екип на ИМ Исперих  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 14.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №179. Надгробна могила, с. Тодорово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400034 
Местоположение -  Населено място: с. Тодорово, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Ююг юстю 
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Особености - Размери: R=8m Н= 0.60m; почти заличена от обработка на терена. Площ: 1 
дка   
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването –  Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров, регисрт. картон № 40/28.09.1976; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев 
и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 14.11.1992 г 
 
 
ОБЕКТ №180. Надгробна могила, с. Тодорово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400035 
Местоположение -  Населено място: с. Тодорово, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: района около старата махала Старичане 
Особености - Размери: R=16m Н= 0.80m; разнесена от обработка на терена. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 14.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №181. Надгробна могила, с. Тодорово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400036 
Местоположение -  Населено място: с. Тодорово, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: района около старата махала Старичане 
Особености - Размери: R=16m Н= 0.80m; почти заличена от обработка на терена. Площ: 
1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 14.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №182. Надгробна могила, с. Тодорово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400037 
Местоположение -  Населено място: с. Тодорово, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: района около старата махала Старичане 
Особености - Размери: R=12m Н= 0.30m; почти заличена от обработка на терена. Площ: 
1 дка  
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Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 14.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №183. Надгробна могила, с.Конево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400046 
Местоположение -  Населено място: с. Конево, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Саръ топрак (Жълта пръст) 
Особености - Размери: R=11m Н= 1m; разположена върху най-високата част на склона. 
Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 17.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №184. Надгробна могила, с.Конево 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400047 
Местоположение -  Населено място: с. Конево, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Саръ топрак (Жълта пръст) 
Особености - Размери: R=11m Н= 0.50m; разнесена от обработка на терена. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ 
Исперих  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 17.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №185. Надгробна могила, гр. Исперих 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400051 
Местоположение -  Населено място: Исперих, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Боруна 
Особености - Размери: R=17m Н= 2.70m; Разположена на левия бряг на р. Сенковец. 
Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976г. Й. Стефанов и Ал. Александров, 
регистр. картон № 131/29.09.1976 г; Теренни обхождания 1988 г. Д. Гергова АИМ и екип 
на ИМ Исперих; Теренни обхождания 1992 г. Румен Радев и екип на ИМ Исперих 
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Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 17.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №186. Надгробна могила, гр. Исперих 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400123 
Местоположение -  Населено място: Исперих, общ. Исперих , обл. Разград 
Особености - Размери: R=10m, H=1m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й.Стефанов и Ал.Александров; 
АФС-1984 и 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 19.11.1992 г 
 
 
 
ОБЕКТИ с номера №187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204 и 205 представляват надгробни могили, част от могилен некропол  в  
с .Драгомъж 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400124-3400142 
Местоположение -  Населено място: Драгомъж, общ. Исперих , обл. Разград 
Особености - Площ: 800 дка  
Вид и хронология – 19 надгробни могили; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АФС-1984 и 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ 
Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 19.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №206. Надгробна могила, гр. Исперих 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400143 
Местоположение -  Населено място: Исперих, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Арда 11 
Особености - Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
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Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 20.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №207. Надгробна могила, гр. Исперих 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400144 
Местоположение -  Населено място: Исперих, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Арда 8 и 9 
Особености - Нарушена от съвременни дейности. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 20.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №208. Надгробна могила, гр. Исперих 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400145 
Местоположение -  Населено място: Исперих, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Черни връх 8 и 9 
Особености - Нарушена от съвременни дейности. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 20.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №209. Надгробна могила, гр. Исперих 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400146 
Местоположение -  Населено място: Исперих, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: съвременното гробище на гр. Исперих 
Особености - При разкопките бяха установени 8 погребения чрез трупополагане,едно от 
които двойно. В центъра ритуална яма с погребани 2 коня и човешки кости. 
Периферията е фиксирана от каменен пръстен. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Спасителни разкопки 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 02.06.1992 г 
 
ОБЕКТ №210. Надгробна могила, с.Средноселци 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400147 
Местоположение -  Населено място: с.Средноселци, общ. Исперих , обл. Разград 
Местност: Чешме кулак 
Особености - Размери: R=50m, H=7m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - А. Александров, 20.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №211. Надгробна могила, гр. Исперих 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400148 
Местоположение -  Населено място: Исперих, общ. Исперих , обл. Разград 
Особености - Размери: R=24m, H=4.20m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 20.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №212. Надгробна могила, гр. Исперих 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400149 
Местоположение -  Населено място: Исперих, общ. Исперих , обл. Разград 
Особености - Размери: R=20m, H=2.40m разлата от обработката на терена. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 20.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №213. Надгробна могила, гр. Исперих 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400150 
Местоположение -  Населено място: Исперих, общ. Исперих , обл. Разград 
Особености - Размери: R=20m, H=2.60m; насипа на могилата е изкуствено увеличен за 
направа на беседка. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 



64 
 

Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 20.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №214. Надгробна могила, с. Свещари 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400151 
Местоположение -  Населено място: Свещари, общ. Исперих , обл. Разград. Местност: 
Археологически резерват Сборяново 
Особености - Размери: R=20m, H=3.50m; в периферията на могила минава водопровод, 
част от насипа е отнет. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов; Теренни 
обхождания 1988-Диана Гергова с екип на ИМ Исперих; Теренни обхождания 1992 г. Р. 
Радев и екип на ИМ Исперих; АФС-1984 и 1987; Геофизика 1991 г. от Ил. Катевски и Н. 
Тонков ЛИМГА 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 18.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №215. Надгробна могила, гр. Исперих 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400152 
Местоположение -  Населено място: Исперих, общ. Исперих , обл. Разград 
Особености - Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 20.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №216. Надгробна могила, с. Свещари 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400153 
Местоположение -  Населено място: Свещари, общ. Исперих , обл. Разград. Местност: 
Археологически резерват Сборяново 
Особености - При проучването бе разкрита тракийска гробница, запазена само при 
основата си и по-добре в северната половина. Запазени са следи от колонада. Фасадата е 
била фланкирана от две каменн и натрупвания от запад и изток. Гробницата е 
ориентирана С-Ю, с вход от Ю. Площта пред нея е настлана с трошляк, върху който се 
разкриха струпвания на амфори, камъни, човешки и животински кости. Площ: 5 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Сондажи: Б. Филов в И половина; Теренни обхождания 1974 
г. Ст.Стоянов; Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов; Теренни обхождания 1988 г. Д. 
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Гергова и екип на ИМ Исперих; Геофизика Ил. Катевски ЛИМГА; Начало на 
археологически проучвания 1992 от Д. Гергова АИМ и Р. Радев ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 16.02.1993 г 
 
ОБЕКТ №217. Надгробна могила, с.Лъвино 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400154 
Местоположение -  Населено място: Лъвино, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Размери: R=14m H=1.00m. Площ: 5 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 23.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №218. Надгробна могила, с.Лъвино 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400155 
Местоположение -  Населено място: Лъвино, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Размери: R=20m H=2.00m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 23.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №219. Надгробна могила, с.Лъвино 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400156 
Местоположение -  Населено място: Лъвино, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 23.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №220. Надгробна могила, с.Лъвино 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400157 



66 
 

Местоположение -  Населено място: Лъвино, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Размери: R=20m H=2.30 m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 23.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №221. Надгробна могила, с.Лъвино 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400158 
Местоположение -  Населено място: Лъвино, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Проведени са спасителни разкопки от Т. Иванов ИМ Разград. Установени 
са цистови гробове с погребения чрез трупоизгаряне в урни. Намерени са керамични 
съдове/урни, паници и чаши/,бронзови и железни фибули, шлем. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Спасителни археологически разкопки 1976г. И. Иванов ИМ 
Разград  
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 23.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №222. Надгробна могила, с.Лъвино 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400159 
Местоположение -  Населено място: Лъвино, общ. Исперих , обл. Разград. Местност: 
Караджа 
Особености - Размери: R=20m H=6m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 23.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №223. Надгробна могила, с.Лъвино 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400160 
Местоположение -  Населено място: Лъвино, общ. Исперих , обл. Разград. Местност: 
Караджа 
Особености - Размери: R=10-11m H=2.80m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
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История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 23.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №224. Надгробна могила, с.Лъвино 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400161 
Местоположение -  Населено място: Лъвино, общ. Исперих , обл. Разград. Местност: 
Караджа 
Особености - Размери: R=20m H=2.90m На върха триангулачен знак 37(5)/266.865. 
Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 23.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №225. Надгробна могила, с.Лъвино 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400162 
Местоположение -  Населено място: Лъвино, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Размери: R=14m H=0.80m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АСФ 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 23.11.1992 г 
 
ОБЕКТ №226. Надгробна могила, с.Свещари 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400190 
Местоположение - Населено място: Свещари, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Могилен некропол от три могили. Площ: 5 дка  
Вид и хронология – Могилен некропол; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания през 70-те години на Й. Стефанов и 
Ал. Александров. Теренни обхождания 1994 г. на екип от ИМ Исперих. 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 15.12.1994 г 
 
ОБЕКТ №227. Надгробна могила, с.Свещари 



68 
 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400191 
Местоположение - Населено място: Свещари, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Площ: 3 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания през 70-те години на Й. Стефанов и 
Ал. Александров. Теренни обхождания 1994 г. на екип от ИМ Исперих. 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 15.12.1994 г 
 
ОБЕКТ №228. Надгробна могила, с.Свещари 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400192 
Местоположение - Населено място: Свещари, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Площ: 5 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания през 70-те години на Й. Стефанов и 
Ал. Александров. Теренни обхождания 1994 г. на екип от ИМ Исперих. 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 15.12.1994 г 
 
ОБЕКТ №229. Надгробна могила, с.Свещари 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400193 
Местоположение - Населено място: Свещари, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Площ: 3 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания през 70-те години на Й. Стефанов и 
Ал. Александров. Теренни обхождания 1994 г. на екип от ИМ Исперих. 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 15.12.1994 г 
 
ОБЕКТ №230. Надгробна могила, с.Вазово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400241 
Местоположение - Населено място: Вазово, общ. Исперих , обл. Разград. Местност: 
Ениекинлик 
Особености - Могилен некропол, вкл. на този етап 4 могили, разположени върху 
високата част на склон към суходолие в покрайнините на селото. Насипите са със 
средноголеми параметри, но ясно забележими над околния терен. Предполага се, че в 
този район е открит златен пегас. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
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История на проучването – Теренни обхождания през 70-те г. от Й. Стефанов и Ал. 
Александров; Теренни обхождания 1993 г. ИМ Исперих. 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 15.12.1994 г 
 
ОБЕКТ №231. Надгробна могила, с.Вазово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400242 
Местоположение - Населено място: Вазово, общ. Исперих , обл. Разград. Местност: 
Ениекинлик 
Особености - Размери: R=28m H=4m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания през 70-те г. от Й. Стефанов и Ал. 
Александров; Теренни обхождания 1993 г. ИМ Исперих. 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 15.12.1994 г 
 
ОБЕКТ №232. Надгробна могила, с.Вазово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400243 
Местоположение - Населено място: Вазово, общ. Исперих , обл. Разград. Местност: 
Ениекинлик 
Особености - Размери: R=28m H=2m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания през 70-те г. от Й. Стефанов и Ал. 
Александров; Теренни обхождания 1993 г. ИМ Исперих. 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 15.12.1994 г 
 
ОБЕКТ №233. Надгробна могила, с.Вазово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400244 
Местоположение - Населено място: Вазово, общ. Исперих , обл. Разград. Местност: 
Ениекинлик 
Особености - Размери: R=36m H=4.50m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания през 70-те г. от Й. Стефанов и Ал. 
Александров; Теренни обхождания 1993 г. ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 15.12.1994 г 
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ОБЕКТ №234. Надгробна могила, с.Вазово 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400245 
Местоположение - Населено място: Вазово, общ. Исперих , обл. Разград. Местност: 
Ениекинлик 
Особености - Размери: R=30m H=1.5m. Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
История на проучването – Теренни обхождания през 70-те г. от Й. Стефанов и Ал. 
Александров; Теренни обхождания 1993 г. ИМ Исперих 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 15.12.1994 г 
 
ОБЕКТ №235. Надгробна могила, с.Райнино 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002179 
Местоположение - Населено място: Райнино, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Надгробна могила; Неопределима 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Изготвил - Владимир Славчев, 10.03.2014 г 
 
 
ОБЕКТ №236. Надгробна могила, с.Голям Поровец 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002433 
Местоположение - Населено място: Голям Поровец, общ. Исперих , обл. Разград.  
Особености - Площ: 1 дка  
Вид и хронология – Добив на кремък, кварц; Праистория 
Режим на ползване - Режим А 
Опазване - Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Изготвил - М. Гюрова, 24.01.2015 
 
ОБЕКТ №237. Паметник на загиналите във войните  

Представлява арка “Св. Георги“ в памет на загиналите през 1912- 1945 г. от 
Община Исперих. 

По инициатива на СНЦ със средства на  
общ. Исперих. 
На върха на арката има статуя на Свети Георги Победоносец.  
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Монументът е изграден в памет на 358 мъже от 
община Исперих, загинали във войните между 1912 и 
1945 година. Имената им са изписани със златни букви 
върху черен гранит .                                                               

Открит на 04.05.2006 г. от Президента на РБ. 
Автор на паметника- арх. Любомир Добрев. От бетон и 
мраморни плочи.  

Много добро състояние. Анкетна карта- списък с 
имената на загиналите. 

Разположена в градинката „Владимир Друмев“ 
между ул. „В. Левски“ и ул.“Цар Освободител“. 
Историята на издигането на арката е изключително 
интересна, описана от Теодора Всилева в труда и 
„Паметниците в Исперих – среща на миналото с 
настоящето“:  В края на 30-те години на XX век в 

страната е изпратено регулярно писмо, което задължава местната власт във всяко 
населено място да определи терен за оформяне на градинка, в която да се засадят 
дървета в памет на загиналите воини във войните от 1912 до 1918 г. Тогава в селището е 
създадена градинка от засадени липи в памет на загиналите (позната днес като 
градинката Владимир Друмев). Въпреки че идеята за изграждането на градинката 
избледнява постепенно в съзнанието на хората, мисълта за издигането на войнишки 
паметник не е забравена. Тя спорадично се повдига през следващите години от 
Дружеството на подофицерите, формира се комитет за построяване паметник на 
загиналите от Исперих, започват да се набират средства и общината определя градинка-
та, като място за постройка на загиналите във войните. Към края на 70-те години на XX 
век обществеността отново поставя въпроса за изграждане на войнишки паметник. 
Тогава общинарите определят за тази цел градинката зад автогарата. Там е поставена 
паметна плоча на „Загиналите в отечествената война 1944-1945“, в която се уточнява, че 
„на това място ще бъде издигнат паметник...“ на същите. По ред причини тази идея не се 
реализира. През 2004 г. група граждани-пенсионери застават зад инициативата на Иван 
Захариев за събиране на данни за всички загинали воини от селищата на община 
Исперих във войните от 1912 до 1945 г. Идеята е подкрепена от други общественици и 
представители на местната власт. Така на 10 юни 2004 г. се учредява Сдружение с 
нестопанска цел „Памет“. Прецизно са проучени списъците на загиналите от 24-те 
населени места от Исперихска община. Като консултанти за званията са поканени 
историкът Божидар Димитров и полк. д-р Петко Йотов. Окончателният списък на 
загиналите воини от общината през периода 1912-1945 г. по войни, старшинство и 
азбучен ред е приет с решение на Протокол № 28 от 17.03.2005 г. на СНЦ „Памет“. В 
него са включени 21 населени места, чиито общ брой жертви за общината възлиза на 358 
души, от които 220 българи и 138 турци. Те са разделени по войни по следния начин: 
1912-1913 г. - 70 души; 1914-1918 г. - 245 души и 1941-1945 г. - 43 души. Конкурсът за 
идеен проект на паметника е спечелен от арх. Любомир Добрев. Мястото за изграждане 
на този Мемориал в чест на загиналите за България войници през периода 1912-1945 г. е 
определено да бъде в началото на градинката Владимир Друмев. Той е реализиран със 
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събраните средства от спомоществователи и отпусната крупна сума на сесия на 
общинския съвет. Войнишкият паметник е издигнат във вид на арка, по чиито колони на 
мраморни плочи са изписани имената на загиналите. Над нея в масивен пръстен е 
изписан текстът: „Българийо, за тебе те умряха!“. В най високата точка над арката се 
издига и бди „Свети Георги Победоносец“. Паметникът е свято място за преклонение 
пред паметта и подвига на всички доблестни мъже, загинали в името на свободата, 
защитавайки род и родина. Те са притаили своя последен дъх по бойните полета и са 
пример за всеотдайност и родолюбив на следващите поколения. С този паметник 
възрастните дадоха пример на подрастващите как трябва да се почитат заслужилите, 

чийто героизъм е в делата им. 

ОБЕКТ №238. Паметна плоча на 
загиналите през Втората световна война, гр. 
Исперих 

Паметна мраморна плоча на загиналите 
във ВСВ. Поставена през 1985 г. по инициатива 
и средства на Общ. Исперих. 

Анкетна карта- списък с имената на 
загиналите. Добро състояние. 

Разположена в градинката зад 
автогарата. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБЕКТ №239. Паметна плоча на герой от Тутраканската епопея, гр. Исперих 
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Паметна плоча на ротмистър Александър Ценович 
Изработена и поставена по инициатива на Исторически музей- Исперих 
4.11.2014 г- открита. 
Добро състояние. 
Разположена на стената на частна кооперация на ЖК, ул.''Христо Ботев"№47. 

 
 
ОБЕКТ №240. Паметна плоча на 
загиналите във войните, с.Белинци  
Плоча в памет на загиналите през 1912- 
1945 г., с.Белинци 
 

 

 

 

 

 
ОБЕКТ №241. Паметна плоча на загиналите във войните, с.Голям Поровец 
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Посветена на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата световна 
война и Втората световна война. 

Паметни плочи на загиналите за родината- поставена 2001 г. по инициатива на 
Стоян Тодоров и иниц. комитет със средствата на Община Исперих и дарители от с. 
Голям Поровец. 

Открита и осветена от Заветския свещеник Георги на 2.6.2001 г. ,с военни почести. 
Каменоделец Бейхан Ефраим от с. Радинград. 

Анкетна карта- списък с имената на загиналите. 
Две плочи от мрамор. В добро състояние. Поддържа се от кметство Голям 

Поровец. 
Разположена на ул. „П. Банков“ № 58 На стената на сградата на Читалище 

„Самообразование“. 
 
ОБЕКТ №242. Паметна плоча на загиналите във войните, с. Духовец 
 Плоча в памет на загиналите през 1912- 1945 г. 

  
 

 
ОБЕКТ №243. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война, с. Яким Груево 

 

Плоча- мраморна в памет на загиналите през 1916 - 1944 г. 
Паметна плоча за загиналите двама воини във ОВ. 
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Открита на 9.5.1985 г. по инициатива на ОФ организация 
и със средствата на община Исперих. 
Анкетна карта - списък с имената на загиналите. 
Добро състояние. Буквите се нуждаят от освежаване. 
Поддържа се от кметство Яким Груево. 
Разположена на ул. „Иван Вазов“ №36. 

 
ОБЕКТ №244. Паметна плоча на загиналите във войните, с. Йонково 
 

 
Апликирана паметна плоча-гранит на загиналите в Балканската, 

Междусъюзническата и ПСВ. 
Поставена през 1932 г. по инициатива и средства на общ. Йонково. 
19.12.1943 г. осветена от свещеника от Завет. Главен майстор- Петър Мянков, с 

майстори: Наньо и Петко Станеви от с. Йонково. 
Анкетна карта- списък с имената на загиналите. Добро състояние. 
Буквите се нуждаят от освежаване. 
Поддържал се е от учителския колектив на ОУ “Кирил и Методий“. 
Разположена на ул. „В. Тинчев“ № 48 На входа на ОУ „Кирил и Методий“. 

 
ОБЕКТ №245. Паметна плоча на загиналите във войните, с. Конево 

 
Паметна плоча- мраморна на загинал войн в Отечествената война. Открита 

9.5.1985 г. по инициатива на ОФ и средства на общ. Исперих. Анкетна карта- списък с 
имената на загиналите. Добро състояние. Поддържа се от читалищното настоятелство. 

Разположена на ул. „Баба Парашкева“ №49. 
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ОБЕКТ №246. Паметна плоча на 
загиналите във войните, с.Лъвино    
 
Паметна плоча на загиналите войни 
през 1912- 1945 г. от с. Лъвино 
 
 
 
 
 

 
 
ОБЕКТ №247 Паметна плоча на загиналите през войните 1912-1918г., с.Лудогорци 
 

 
Апликирани паметни плочи от мрамор на загиналите от с. Лудогорци 
Поставени през 1937 г. по инициатива на училищното настоятелство и община 

Дурач/Лудогорци и със средствата на общината. През есента на 1938 г. осветен от 
владиката на Русе с военни почести. Анкетна карта- списък с имената на загиналите. 

Добро състояние. Поддържа се от кметство Лудогорци и учителския колектив на 
ОУ “Христо Ботев“. Разположени на ул. „Вихрен“№ 31, ОУ „Христо Ботев“. 
 
ОБЕКТ №248. Паметна плоча на загиналите във войните, с. Малък Поровец 
 

 
Паметник- обелиск за загиналите в Балканската, Междусъюзническата, ПСВ и 

ВСВ. 
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Построен през 1941- 1942 г. по инициатива и средства на признателни съселяни на 
загиналите. Автор на паметника - каменоделец от с. Ново село, Русенско. 

Анкетна карта- списък с имената на загиналите. 
Изработен от камък, мозайка и мраморни плочи, с ограда. 
Анкетна карта- списък с имената на загиналите. 
В добро състояние. 
 

ОБЕКТ №249. Паметна плоча на загиналите във войните, с. Подайва 

 
Плоча в памет на загиналите 1912- 1945 г. 
Разположена на ул. "9-ти септември" №30 на сградата на читалище "Елин Пелин". 
 
ОБЕКТ №250. Паметна плоча на загиналите във войните, с. Райнино 
 

 
Плоча в памет на загиналите 1912- 1945 г. 
 
ОБЕКТ №251. Паметна плоча на загиналите във войните, с. Свещари 

Апликирани паметни плочи- посветени на загиналите във Балканската, 
Междусъюзническата, ПСВ и Отечествената война.  

Едната е поставена 1937 г. , а другата- 1985 г. поставени до входа на старото 
училище „Христо Ботев“. През 2004 г. същите са преместени и поставени върху бетонен 
постамент до входа на новото ОУ „Христо Ботев“. 

Анкетна карта- списък с имената на загиналите. Една плоча от гранит и една плоча 
от мрамор, поставени върху бетонен постамент. Добро състояние. 

Буквите се нуждаят от освежаване. 
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Поддържа се от кметство Свещари. 
Разположени на ул. „Демокрация“ №20, до входа на ОУ “Христо Ботев“. 

 
 
ОБЕКТ №252. Паметна плоча на Иван Генчев, загинал през Отечествената война, с. 
Тодорово 
 

  
Открита на 9.5.1985 г. по инициатива на ОФ организация и със средствата на 

Община Исперих. 
Анкетна карта- списък с имената на загиналите. Задоволително състояние, 

мраморните плочи от облицовката на бетонния постамент се разлепят, буквите се нуждаят 
от освежаване.Поддържа се от читалищното настоятелство. 

В памет на загиналите се поднасят венци и цветя на датите свързани със събитията. 
Разположена на ул. „В. Левски“ № 27, Читалище „Наука“. 
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МЕМОРИАЛНИ ПАМЕТНИЦИ И ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ОБЕКТИ БЕЗ СТАТУТ НА НКЦ 

 
ОБЕКТ №253. Скулптурна композиция „Хан Аспарух и конницата му“, гр. Исперих 

 
Скулптура - Владимир Цветков, Архитект - Стойчо Дончев. Открита: 16.10.1981 г. 
 
ОБЕКТ №254. Плоча с профил и надпис „Хан Аспарух“, гр. Исперих 

 
Поставена на стенат на Пощата. Ул. „Лудогорие“ №11. 
 
ОБЕКТ №255. Паметно място с поставена върху гранитна скала плоча “На 18.V.1876 
г. близо до трите кладенеца бивакува 24 ч. четата на Таньо войвода в очакване на 
въстаници от околните села“,гр. Исперих 
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Открита през май. 1986 г. 
Поднасят се венци от походниците, участници в Националния поход „По стъпките 

на Таньо войвода“. 
Без охрана. 

 
ОБЕКТ №256. Бюст паметник на Владимир Друмев- Ботевият четник, гр. Исперих 

  
Изработен от скулптура Ценко Михов. Открит-06.1971 г.,  
Има пейки и детски кът, без охрана. 
Поднасят се венци от походниците, участници в Националния поход „По стъпките 

на Таньо войвода“. 
Национален по данни на В. Вълов. 
Една от стените от основата към паметника е отлепена заедно с мраморните плочи 

и е необходим спешен ремонт.  
Разположен в  градинката „Владимир Друмев“. 
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В труда на Теодора Василева „Паметниците в Исперих - среща на миналото с 
настоящето“ се описва историята на създаването на паметника: През 1968 г. уредникът на 
музейната сбирка в Исперих Йордан Стефанов се заема с изследване на живота и 
дейността на Ботевия четник. Тогава той включва в проучването и 15 ученици от кръжока 
по история при ОУ „Христо Ботев“. Те провеждат срещи със съвременници на Владимир 
Друмев, заедно записват спомените на исперихските граждани, събират снимки и се 
срещат с хора от Мачин. Събраният от тях материал става обществено достояние чрез 
очерк“… за един доблестен човек с пламенно сърце“. През същата година учениците от 
кръжока по история правят обръщение към ОК на БКП в град Разград, в което заявяват 
желанието си в Исперих да се построи паметник на Владимир Друмев. Идеята им е 
одобрена и подкрепена от местната власт. Издигнатият в градската градинка бронзов 
бюст- паметник е дело на скулптора Ценко Михов. Костите на четника са извадени от 
гроба му в старите градски гробища и тържествено са пренесени на 2 юни 1971 г. в урната 
до паметника. От този момент хората започват да назовават градската градинка с името - 
градинката на Владимир Друмев. 
 
ОБЕКТ №257. Паметна плоча, където е била къщата, в която от 1906 г. до 1918 г. е 
живял Владимир Друмев., гр. Исперих 

 
Поставена е на стената на ресторант „Ливний“ през 1981 г.- Ул. „Лудогорие“ №28. 

 
ОБЕКТ №258. Плоча в памет за учредяване на БРСДП през 1919 г. с пръв Председател 
Коста Костов в дома на Найден Краев, гр. Исперих 

 
Разположена на  ул.“Иван Кръстев“ №5. 

 

ОБЕКТ №259. Църква “Св. Пророк Йеремия”, с.Малък Поровец 
Построена 24.05.1924 година. Действаща православна църква. Това е единствената 

каменна църква в община Исперих. Действаща църква, много добро състояние, 
реновирана. Паметник на културата от местно значение. Обектът е стопанисван от 
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Църковно настоятелство с. Малък Поровец. Теодора Василева е поместила информация за 
църквата в труда си „Православни храмове от XX век на територията на община 
Исперих“. Идеята на нарастващото християнско население за изграждане на църква се 
реализира през 1924 г., когато храмът е завършен. За целта са спомогнали създалото се 
1912 г. Църковно настоятелство, доброволния труд и даренията на християните от селото 
и региона. Църквата “Св. Пророк Йеремия” е трикорабна, безкуполна, с една апсида и 
двускатен покрив. Не е изписана. Изградена е от фугирана каменна зидария с висок 
цокъл. Камбанарията се издига над нивото на покрива пред западния вход на храма. На 
южната фасада има два входа – към наоса и към олтара. 

 
ОБЕКТ №260. Обелиск с лика в орелеф на Дянко Стефанов, гр. Исперих 

 
Разположен в двора на център „Лудогорие“, ул. „В. Левски“ №72. 

 
ОБЕКТ №261. Плоча - тъмен мрамор в памет 
на поетесата Петя Йорданова, която е 
патрон на едноименната ЦОБ, гр. Исперих 
 

Открита 25.05. 2016 г. над входа за 
Библиотека и Музей в Исперих- пешеходна 
зона на ул. „В. Левски“ №71. 
 
 

 
ОБЕКТ №262. Плоча - светъл мрамор с цветна снимка, поставена на частен дом, 
където е живяла поетесата Петя Йорданова., гр. Исперих 

 
 
В добро състояние. Разположена на ул. „Люлин“№ 1. 
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ОБЕКТ №263. Мраморна плоча, черна 
с бюста на Васил Априлов, перо и 
свитък с текст., гр. Исперих 
 
 

 
Разположена в двора на ОУ“В. 

Априлов“ на ул. „ В. Левски“ 
№78.Открита на 26.04.2012 г. при 
отбелязване на 100-годишен юбилей 
на училището, изработена по 
инициатива на училището. 

В добро състояние. 
 
 

 
ОБЕКТ №264. Бюст- паметник на Васил Априлов, гр. 
Исперих 
 
Разположен в междублоковото пространство на ЖК „В. 
Априлов“. 
Поставен в комплекса в периода 1980¬1981 г. 
В добро състояние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБЕКТ №265. Бюст - паметник на Васил Левски, гр. Исперих 
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Открит на 01.11.2013 г. по инициатива на фен клуб “Левски“ и със съдействието на 
Община Исперих. 

В близост има пейки. 
Намира се в центъра на пешеходната зона на ул. „В. Левски“. В добро състояние. 

 
ОБЕКТ №266. Паметник на Васил Левски, гр. Исперих 

 
В двора на Гимназия „Васил Верски“ на ул. “Хан Аспарух“№11. В добро състояние 
 
ОБЕКТ №267. Бюст - паметник на Христо Ботев, гр. Исперих 

 
В двора на Основно училище „Христо Ботев“ на ул. „Лудогорие“ № 90 
Открит ноември 1970 г. В добро състояние. 

 
ОБЕКТ №268. Плоча в памет на загинал граничар при охрана на държавната граница, 
гр. Исперих 

 
На частен дом на ул. „ Бачо Киро“ №16. 
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В добро състояние. 
 
ОБЕКТ №269. Паметна плоча- Димитър Пенев Цанков, гр. Исперих 

 
Активен борец против фашизма и капитализма. Секретар на 

нелегалната партийна организация от 1929 г. до 1931 г. 
Поставена на частен дом на ул. „Люлин“№5, където е живял. В 

добро състояние. 
 
 
 
 

ОБЕКТ №270. Бюст- паметник на Борис Савов, с. Владимировци 

 
Архивни снимки ПМЕ. 
 
ОБЕКТ №271. Бюст- паметник на Васил Тинчев, с. Владимировци 

 
Архивни снимки ПМЕ. 
 
ОБЕКТ №272. Паметник - бюст върху гранитен блок, барелеф на Панайот Банков, с. 
Голям Поровец 

 
Архивни снимки ПМЕ. 
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ОБЕКТ №273. Мраморна плоча с надпис и барелеф на лице /бронзирано/до нея на Али 
Ходжа, с. Голям Поровец 

 
Депутат от БЗНС 1919-1923 г. в Парламента. Плочата е залепена върху бетонен 

постамент и се намира при спирката в центъра на селото. В добро състояние. 
 
ОБЕКТ №274. Национален паметник- „шуменска окр. Трудова група; м. 4- 7.1922-1923 
г.“, с. Подайва 

 
Национален паметник по данни от Владимир Вълов- подполковник о.з., фотограф, 

един от авторите на изложба „Военни паметници в област Разград“- организирана по 
инициатива на Областния управител на област Разград, гостувала в Исперих през 2017 г. 

В добро състояние. 
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ОБЕКТ №275. Вятърна мелница, с.Белинци 
 

 
 

В северния край на село Белинци се намира Вятърна мелница от началото на ХХ 
век. Тя е изцяло дървена и все още действаща, но като музеен експонат за демонстрации. 
Тук може да се види как е протичал процеса на мелене на зърно от два хромела и да се 
научи за конструкцията, историята и значението на вятърните мелници в този регион. 
Влизането в мелницата е само след направена предварителна заявка. 

В имот 3022. В експлоатация до 1974г. 
Стопанисва се от Исторически музей- Исперих. 
Сега е единствената вятърна мелница, запазена в региона и се използва като 

напълно функционираща атракция. 
 
ОБЕКТ №276. Паметник от 2005г., гр. Исперих 
 
ОБЕКТ №277. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война., гр. Исперих 
 

2.1.2Движимо културно наследство 
Основните видове движимо археологическо наследство на територията на общината са: 

- Археологическо; 
- Етнографско – движими вещи (предимно носии), които са свидетелство за 

начина на живот и работа, традиции, обичаи и вярвания на населението; 
- Архивни документи с историческо значение;  
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Исторически музей в Исперих и Националния археологически музей в София са 
институциите, която съхраняват и разпространяват информация за историческите 
артефакти в района на общината и областта.  

Държавен архив – Разград съхранява архивни документи на учреждения и 
организации на територията на бившите Разградска, Исперихска и Кубратска околии, 
Разградски окръг и Област Разград, както и фондове на личности с принос в обществено-
икономическото и културното развитие на региона. Най-старият документ в архива е 
берат за назначаване на Зин-юл- Абад бин Халефи за имам и хатиб на джамията в с. Завет, 
Разградска кааза, създаден в Константинопол, 1126 г. (1714), заведен като частично 
постъпление. 

Територията на Община Исперих е изключително наситена на движими културно-
исторически ценности. Най-известните от тях са открити в Омуртагвата могила, и 
Тракийска крепост „Хелис“.  

 
 
В Тракийската крепост „Хелис“ са открити 

Амфорните печати, елинистически монети и вносната 
керамика. Те дават основание на археолозите да определят 
възникването на града – около 315-310 г. пр. Хр., когато 
Лизимах, могъщият наследник на Александър Велики, води 

борба за установяване на властта си над Североизточна Тракия. 
 

 
 

           В Омуртаговата могила е открито съкровището на 
гетите /закопано в недрата и около IV век пр.н.е./- 264 
златни накита с общо тегло 1,8 килограма. Археолозите, 
начело със ст.н.с. д-р Диана Гергова, намират ковчеже с 
размери 40 на 60 см. В него са били скрити златна 
диадема, 4 гривни, пръстен с главата на Ерос, десетки 
копчета, пръстени и обеци. Сред тях с ювелирно  
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изящество се откроява главата на миниатюрно конче, предназначено да краси сбруята на 
владетелския ат. Ковчежето с накити е принадлежало на тракийския владетел Котела.  

 
 

През 1968 година в нива край разградското село 
Вазово е открита при оран    единствената в света 
фигура на Пегас, изработена като триизмерна 
скулптура. Тя е висока 14,8 см и тежи 475,5 
грама. Отлята от чисто злато от 23,65 карата, 
фигурката на Пегас е уникална със своята 
прецизна изработка и изключителната 
анатомична пропорционалност.  

В  края на село Свещари,  на отклонение 
по пътя за ИАР „Сборяново”, се намира уредената  през 1999г. етнографска сбирка 
“Съвместно битуване на християни и мюсюлмани в Лудогорието” към Исторически музей 
–Исперих. Повечето предмети в нея са дарение от местния жител-краевед Борис Илиев. 

 

 
 

В центъра на гр. Исперих се намира 
етнографска къща – Обект №49 „Къща на 
наследници на Тодор Владунов“. В нея може да 
се видят предмети и уреди от бита и поминъка 
на местното население. Ежемесечните 
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временни изложби са посветени на различни 
страни от поминъка и бита на населението в 
миналото и на съвременни майстори-занаятчии 
и приложници. Етнографската къща е център на 
провеждащия се през месец октомври Панаир 
на царевицата .                               

 
 
 
 
 
Постоянната експозиция на Исторически музей 

– Исперих се намира в сградата на читалище 
“Съзнание” в центъра на града. Открита е за 
посещения на  7 ноември 1975 г. На 180 кв. м е 
показана историята на гр.Исперих от древността до 
наши дни в  археологически и етнографски материали, 
документи, снимки и лични вещи на известни 
личности от града и общината.  

 
 
 
На първия етаж в сградата на киното(старото читалище) в центъра на град Исперих 

се помещава отдел Художествен към Исторически музей-Исперих. Създадена е през 
1978г. по инициатива и със съдействието на СБХ - група гр.Разград като художествена 
галерия към читалище “Съзнание”. От 1991 г. е отдел Художествен към Исторически 
музей-Исперих. Разполага с богат картинен фонд. Залата се ползва не само за 
художествени, но и за тематични, археологически, исторически и други изложби. 

За начало на музейното дело в град Исперих се смята основаването на "Околийско 
Археологическо дружество "Хан Омуртаг" през далечната 1927 година. През годините 
членовете му събират малка разнородна колекция от археологически находки, 
съхранявана в читалище “Съзнание” в града. В периода 1956-1963 година кръжокът по 
краезнание към читалището прибавя към нея експонати от миналото на родния край” с 
предимно етнографски характер и общия брой на предметите достига 1711. Те се 
съхраняват в сандъци в различни сгради докато през ноември 1975 г. с откриването на 
постоянна музейна експозиция в новопостроената читалищна сграда, гражданите и 
гостите на града получават възможност да ги видят. През 1978 година сбирката става 
филиал на Окръжния исторически музей в Разград. След откриването на Свещарската 
гробница през 1982 година районът на Исперих става център на комплексни научни 
изследвания по Програма " ГЕТИКА " и дейността на филиала се разраства. През 1984 
година той получава статут на самостоятелен музей. 

  Днес в Исторически музей - Исперих съществуват отдели археология, етнография, 
нова и най-нова история, художествен и административно-стопански и реставрационна 
лаборатория, в които работят 31 служители - музейни специалисти, екскурзоводи, 
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реставратор, технически специалисти и охрана. Във фонда му се съхраняват над 30 000 
музейни единици. Разполага с оборудвани фондохранилища и лаборатория, конферентна 
зала и зали за постоянни и временни експозиции, етнографска къща, приемен център и 
археологически бази в ИАР "Сборяново"и вятърна мелница в с.Белинци. 
Музеят се грижи за охраната, поддръжката, представянето и популяризирането на 
недвижимото културно наследство в ИАР "Сборяново" и взема участие в проучването му.  
 

2.2.Нематериално културно наследство 
 

Както и почти изцяло на територията на страната, в селските райони са запазени 
голяма част от традиционните местни бит и обичаи. Някои от тях са вкоренени в 
ежедневието и несъзнателно се практикуват чрез говора, поведението, ползването на 
уреди за работа и т.н. В съответствие с класификацията в ЗКН, това са: 

- устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът като носител 
на нематериално културно наследство; 

- художествено-изпълнителско изкуство; 
- социални обичаи, обреди и празненства; 
- знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената; 
- знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

Културната институция, която има основна роля за съхранението и практикуването 
на все още запазените традиции в общината, е читалището. В община Исперих има  16 
читалища: 

- НЧ - "Съзнание-1891" - град Исперих  
Читалището е създадено през 1891г. в тогавашното село Каменлар. Към момента то 

е действащо и в него се развиват всестранни школи като: Школа по изобразително 
изкуство; Школа по пиано; Младежка театрална група „Веселяците“ и Театрална школа 
„Веселяците“; Детска вокална формация „Теменуга“; Танцова формация „Исперихче“; 
Детска формация за хип-хоп танци;  Балетна формация „ФОРТЕ“; Смесен хор за 
туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо“; Детска група за народни песни; 
Група за народни песни „Ахинора“; Клуб „Бит и традиция“ и Оркестър „Жен – Шен“ 

- НЧ "Развитие -1928 г."  - село Лудогорци,  
- НЧ  "Просвета 1920 г." - село Старо Селище  
- НЧ  "Елин Пелин -1930г." -  село Подайва 
- НЧ "Съзнание-1927 г." - село Вазово  
- НЧ  "Пробуда-1931" - село Белинци  
- НЧ „Самообразование-1901г. - село Голям Поровец  
- НЧ  "Светлина 1939" - село Яким Груево - Народно читалище „Светлина 1939“ 

село Яким Груево извърша художествена самодейност. Разполага с формация за народни 
песни и танци. 

Съставът има свой репертоар, като на сцена се представят традиционни български 
песни и танци, характерни за региона. Пред публика на фона на прекрасната българска 
музика се изпълняват различни видове хора. 
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- НЧ  "Пробуда 1929" - село Свещари  
- НЧ  "Пробуда 1927-Йонково"- село Йонково  
- НЧ  „Н.Й.Вапцаров 1964“  село Йонково – Читалище „Н.Й.Вапцаров 1964“ е 

самоуправляващо се, независимо и самостоятелно културно-просветно сдружение. То е 
създадено и работи на принципите на демократизма, доброволността и автономията. В 
своята дейност то изпълнява и държавно културно – просветни задачи. В него има 
създаден Литературен клуб "Приятел на книгата". 

- НЧ - "Пробуда 1928" - село Лъвино – То е самоуправляващо се, независимо и 
самостоятелно културно-просветно сдружение. Читалището разполага с библиотека с 
5580 тома. Организирана е постоянно действаща музейна сбирка.Действат спортни 
клубове по шах-мат и тенис на маса. Също така в него има и създадена група за модерни 
танци. 

- НЧ  "Самообразование -1930" - село Делчево 
- НЧ  "Просвета-1956г." - село Средоселци  
- НЧ  "Просвета -1942 г."- село Райнино 
- НЧ  „Рома-Вазово-2007г.- село Вазово  

 
Исторически музей-Исперих е основната институция, която съхранява и 

популяризира културното наследство в общината . 

Публикациите във връзка с движимото и недвижимото културно наследство на 
територията на ИАР „Сборяново“ са изключително много.  

 
Най-изявените форми на нематериално наследство на територията на общината са:  
- Обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; 
- Музика, песни и танци;  
- Кулинарни и етноложки традиции  
 

Местни празници 
Панаир на царевицата- От 2002 г. Историческият музей в Исперих организира 

Дни на културно-историческото наследство на община Исперих. Те включват изложби, 
лекции, представяне на книги, научни конференции и др. Като част от мероприятието от 
2005 г. музеят организира и Панаир на царевицата. Посетителите и участниците в него 
могат да дегустират приготвения пред тях вкусен качамак, да се насладят на богатата 
кулинарна изложба от царевични продукти, да приложат уменията си при изработване на 
предмети от царевична шума, да надникнат в миналото чрез различни възстановки и да 
участват в организираните ретро игри. Етнографската къща се превръща в център за 
пресъздаване на различни фолклорни ритуали и обичаи. 

През последните 10 години Панаирът на царевицата се разшири като обхват, 
участници и тематика и се превърна в една от атракциите на града.  

От скоро панаира на царевицата вече е и с национален статут. 
Илинденски събор в ИАР - Празникът има вековна история, но провеждането му 

е прекъснато през 1947 г. През последните девет години той се организира и провежда от 
сдружение „Сборяново”. 
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По традиция съборът  започва с отслужването на Света литургия в църквата в село 
Малък Поровец. По-късно в местността Сборяново камбанен звън посреща гостите на 
събора. 

Демир Баба текке - Демир баба в превод Железният баща е духовен учител и 
лечител на алианите* и светец за християните. Демир баба теке е най-известното теке у 
нас и се намира до селата Свещари и Исперих и датира от 16 век. Гробницата светилище е 
издигната директно върху тракийско светилище от 4-ти век, където е преди години е 
имало оброчище и манастир. Тя представлява седмоъгълна сграда с квадратно 
преддверие, покрита с полусферичен купол. Самият гроб на светеца е разположен в 
средата на помещението, ориентиран на югозапад. Изграден е от тухлен зид с дървена 
надземна част, а дължината му е 3,74 м. Дървеният ковчег винаги е затрупан с дарове и се 
показва единствено на алиански поклонници. 

Това място се почита от хора с различни религиозни вярвания. То е известно с 
древни ритуали, които все още се извършват там за здраве и сбъдване на желания. В 
подножието на "Камен рид" между 6-4 век пр.н.е. имало непресъхващ извор. До него било 
светилището на подземните божества, на водата и здравето. То просъществувало до 
началото на новата ера, но и до днес се е запазила скалата-жертвеник, която може да се 
види до входа на вътрешния двор на Демир Баба Теке. 

Хора от различни краища идват тук на 2-ри август и преспиват на открито, за да 
потърсят изцеление. Могат да се видят и парченца от дрехи, вързани по дървета за да им 
донесат здраве. Връзването на парцалчета от дрехи е стар тангриански обичай, който 
повелява по свещени места да се връзват за здраве по клоните на дърветата части от 
дрехата покриваща болното място. Ако човек няма конкретни оплаквания, то се взима 
парченце от която и да е част.  

Хората тук дават курбан и се молят съкровените им желания да се сбъднат.  
За аязмото в двора се смята, че лекува и помага на жените за зачеване. По традиция всеки 
посетител отпива три глътки, измива три пъти лицето си и пуска монета за здраве. В 
двора има липа покрита с мъх и от него дамите следва да си занесат парченце у дома. 

Легендата разказва, че по време на страшна суша по тези земи се появил светецът 
Демир Баба, бръкнал в скалата и оттам потекъл извор, който бил лечебен. Този извор все 
още е известен под името Петте пръста или Беш Пармак. Там хората, които вярват в 
чудодейната вода, спират за да пият и да си налеят от лековитата вода.  
Този извор се намира в резервата Сборяново при река Крапинец в местността Камен рид. 
Легендата за Железния баща гласи, че той само с две крачки от извора се изкачвал на 
платото. 

Другото поверие е свързано с лягането върху свещения камък. Хората, които искат 
да се излекуват или просто да почерпят сили, лягат върху камъка, който се намира в двора 
и той ще ги дари със жизнени сили и енергия. 

В двора има и един друг камък - наречен "Камък на здравето" с кръгли отвори, 
през които следва три пъти да се прокара бяла кърпичка или синджирче за здраве. 

Има и древни останки, в пролуката на които се хвърля камъче. Влезе ли то в 
процепчето, те очаква рожба. Всеки прокарва пари през каменен улей, за да се множат 
авоарите му. 
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Съществува и друг ритуал - избождане очите на „джадията”. Със затворени очи 
следва да направиш няколко стъпки напред и да уцелиш кръглите скални дупки, наричани 
очите на Вещицата - всяка около 4 см в диаметър и тогава се освобождаваш от злото. 

След това се изкачваш по пътеката на изпитанието, минаваш през дупката на 
лъжата и през тясното отверстие и ако успееш значи животът ти е праведен, твърди 
казълбашката легенда. На високото са отпечатани и стъпките на Демир Баба. 

Входната врата към двора е висока около метър. Според легенда на алияните 
Демир Баба е имал много добър приятел българин. Демир Баба е искал да почитат 
приятеля му, както почитат и него затова направил ниската вратичка и винаги, когато 
някой влезе се е покланял на българина. 

 
- Великден- това е един от традиционните празници, които се празнуват и в 

ябланския край. Яйцата се боядисват на Велики четвъртък или съботата пред Великден. 
Също така на Велики четвъртък се заместват великденските хлябове и козунаци. 
Първото яйце, което се боядисва, трябва да е червено. Червените великденски яйца се 
боядисват обикновено на Велики Четвъртък или на Разпети Петък. С първото, боядисано 
в червено яйце бабата чертае кръстен знак по челата на децата, за да са здрави и румени 
през годината. Червено яйце се поставя под иконата в къщата. Празничната трапеза не се 
вдига три дни. Младите хора посещават кумовете си, като задължително носят 
боядисани яйца. Великден се празнува в продължение на три дни. Сутринта всички 
отиват на черква за тържествената литургия и се връщат със запалени свещи вкъщи, като 
се поздравяват с "Христос Возкресе!" Чества се във всеки български дом. 

- Връбница /Цветница/- чества се в неделя преди Възкресение. Връбница е голям 
църковен празник. Всички ходят на тържествена служба, от където си взимат осветени 
върбови клончета След излизането от църквата с върбовите клончета, те се занасят по 
къщите и се слагат до иконата. Ако някой от семейството се разболее, запалват тази 
върбова клонка и кадят с нея болния, ако е урочасано дете, измиват очите му с вода, в 
която са натопили върбовото клонче. 

За местното население Коледата и Бъдни вечер са големи празници. 
- Бъдни вечер- тя е първата вечер. Най-важна роля при нея играе бъдникът, 

празничната трапеза и коледарите. Бъдникът - това е дъбово или крушово дърво, 
отсечено и донесено в къщи, за да се поддържа огъня през нощта. Празничната трапеза - 
тя е тържествена. На нея освен хлябовете /питка с пара/ се поставят и ястия / все постни 
и нечетен брой/ - варен боб, сарми с ориз, пълнени чушки, тиквеник, орехи, сушени 
сливи, кромид лук и др. Слага се специален ошав, вино и ракия. След като седнат никой 
не става. След като се наядат, всички стават едновременно. Трапезата не се вдига до 
сутринта защото се вярва, че през нощта умрелите идват, за да се навечерят и да се 
погрижат за благополучието на живите. Всички са в обхванати от трепета на очакването, 
с който ще посрещнат коледарите. 

- Коледа - тя е своеобразно продължение на Бъдни вечер. На този ден се в дома се 
внася елхово дръвче и се украсява със сухи плодове, гирлянди, топчици, свещички и 
други играчки. На Рождество Христово свършват постите и обядът е блажен и много 
богат. На него задължително се поднася баница с късмети, пита, основните ястия през 
този и следващите дни са приготвени от свинско месо. Вечерта на коледа всеки си стой в 
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къщи. Народната традиция е свързана с обичая коледуване. Основни участници са млади 
мъже - ергени. Подготовката им започва от Игнажден. Тогава разучават коледарски 
песни, създават коледарска група и определят водач на групата, който е възрастен и 
женен мъж. Облечените празнично, в повечето случаи с народни носии, коледари са с 
накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят тояги. Времето за коледуване по традиция 
е строго определено - от полунощ до изгрев слънце на Коледа. Споредпреданията 
коледарите със своите песни пропъждат таласъмите и караконджолите. Те обхождат 
домовете, като тръгват винаги в източна посока Във всеки дом изпълняват песен за 
прослава на стопаните и благопожелание. Стопаните ги даряват с краваи, пари, месо, 
боб, брашно и др. Обичаят Бъдни вечер с коледуването в нашия край бе най-ревностно 
опазван през годините. 

 
Митове и легенди 

Разкритият в Сборяново комплекс от паметници от тракийската епоха – светилища 
и култови места, елинистически  град и  могилни некрополи е свързан със столицата на 
северните траки – гетите от І хил. пр. Хр.  Той запазва  ролята си на култово място и през 
римската епоха. Най- вероятно това  е отдавна търсената „Даусдава”(„Градът на вълците”) 
от  Деветата карта на  живелия в Александрия римски географ Клавдий Птолемей (85-165 
г.). 

Гетите (лат.: getae), са тракийско племе, което обитава двата бряга на долен Дунав 
през І хил. пр. хр  и първите векове на нашата ера. Според стари източници гети и даки са 
племена от един и същи род, с един език, но са обитавали различни територии. 
Обитателите на земите около Дунав са били наричани гети, а тези, живеещи в планините 
на север, до р. Тиса – даки. 

Херодот ги споменава в историята си  като „ най-мъжествени и най-справедливи 
сред траките“. По време на похода на Дарий I (522 г. пр. Хр. – 486 г. пр. Хр.) срещу 
скитите (513 г. пр. Хр. ), гетите се противопоставят на персийския владетел, но са 
победени, както и другите тракийски племена по десния бряг на р. Дунав. След 
отхвърлянето на персийското владичество, гетите от десния бряг на Дунав стават част от 
държавата на одрисите (южните траки), но във втората половина на І. в. пр. Хр  гетската 
държава вече се управлява от силни и известни от историческите извори владетели. През 
339 година гетският владетел Котела сключва договор с  Филип II за обща борба срещу 
скитите и дава дъщеря си Меда за негова съпруга. Македонските владетели предявяват 
претенции за власт над гетите, включително  и на север от Дунав, но опитите на 
Александър Велики (през 335 г. пр. Хр. и 327 г. пр. Хр.) и Лизимах (310 г. пр. Хр.) да ги 
подчинят остават безрезултатни. През 297 или 294 година Лизимах е победен от гетския 
владетел Дромихет и новият договор отново е скрепен с династически брак. Срещата на 
владетелите се осъществила в полиса Хелис – вероятно елинистическият град в 
Сборяново. 

След завладяването на тракийските земи от Рим, независимата гетска държавност 
продължава да  се развива на север от Дунава, когато столица става  Дармисегетуза. Сред 
прочутите владетели от това време са Буребиста и Децебал. 
Столицата на гетите през І хил. пр. Хр. е  именно „Даусдава” – комплексът от светилища, 
град и множество могили в резервата "Сборяново". През елинистическата епоха, когато 



96 
 

гетите достигнали апогея на своя политически и културен възход, тук били изградени 
забележителни паметници в хармония с природната среда, които са свидетелство за 
високите познания в областта на математиката, астрономията и архитектурата. През този 
период търговските и духовни контакти на гетите със съвременния им свят, както и 
влиянието на техните вярвания върху тези на други народи достигат далечни разстояния. 

Името на гетите вероятно произхожда от „гоетес” – пророци, и затова 
свидетелстват много от античните автори. Техният полумитичен жрец, цар и бог 
Залмоксис проповядвал учението за безсмъртието на душата и според някои от 
Александрийските автори именно той научил келтските друиди на безсмъртието. 
Херодот казва, че гетите обезсмъртявали. Проучваните могили в резервата показват, че 
гетите погребвали мъртвите по различен начин в зависимост от техния социален статут и 
достойнства – препогребването  на костите, придружено от жертвоприношения на 
животни, поднасяне на  дарове и трикратно насипване на могилите било свързано със 
смъртта на най- достойните. Практикували и  трупополагане и  трупоизгаряне. На 
различния социален статус съответствали и различни по характер гробници и гробни 
съоръжения,  начин на погребване и дарове. 

В Сборяново можете да видите могили, гробници и предмети от най-различен ранг, 
съответстващи на  социалния статус и добродетели на погребаните гети. Вярващите в 
астралното безсмъртие на душата гети изградили своите могилни некрополи, като 
отделните групи могили представлявали огледални отражения на отделни съзвездия.  

Съкровищата, откривани в  земите на гетите, са най-многобройните  в тракийския 
свят. Това са обредно заравяни дарове в чест на една свещена триада на Великата богиня-
майка и нейните близнаци – Артемида и Аполон, както и на специално почитания бог на 
войната Арес, чиято родина също била Тракия. Съставени са от  сервизи от злато, сребро 
или глина  за ритуално пиене (Борово, златният пегас от Вазово,  и др.),  женски накити за 
Богинята -  майка (съкровището от Голямата Свещарска могила), апликации към конска 
амуниция – за слънчевия Аполон ( съкровището от Голямата Свещарска могила, Каварна, 
Луковит, Летница и др.), обредно заравяни шлемове или апликации към шлемове ( Русе, 
Летница) – в чест на Арес.  Често заравяни като дар в светилищата са и монетните 
съкровища, като напр. това в м. "Новите коренежи" 

 

2.3.Културен ландшафт 

Според Закона за културното наследство, културен ландшафт е съвкупността от 
пространствено обособени устойчиви културни напластявания, резултат от 
взаимодействие на човека и природната среда, характеризиращи културната идентичност 
на дадена територия. Понятието “ландшафт”, лансирано от Европейската конвенция за 
пейзажа (2000 г.), е интегралното пространство, “резултат от действието и 
взаимодействието на природни и/или човешки фактори”. Тя отчита, че пейзажът 
представлява съществена част от европейската и национална идентичност и е фактор за 
формирането на местни културни традиции с важна обществена роля в сферата на 
културата, екологията, околната среда и социалното развитие, благоприятен ресурс за 
стопанска дейност - елемент от качеството на живота на хората. 

Самият ландшафт може да се раздели условно на природен и антропогенен.  
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 Природен ландшафт 

Община Исперих е разположена в среден климатичен район  на Дунавската 
равнина. Той се простира паралелно на северния и обхваща средната част на Дунавската 
равнина. Релефът е равнинно-хълмист  със средна надморска височина 241 метра, а също 
и с умерено-континентален климат – горещо лято и студена зима.  

Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих включва над 40 
дървесни видове.  Средногодишното залесяване възлиза над 900 декара главно с местни 
устойчиви широколисни дървесни видове. 

 
 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ (територии в НАТУРА 2000) 

 

 Защитена местност „Божурите” 
 

Местоположение: село Подайва, община Исперих, област Разград. 
Площ: 31.555 дка, поземлен фонд, 

стопанисва се от кметство село Подайва. 
Заповед за обявяване: Заповед № 534 

от 25.09.1978 г. на председателя на Комитета 
за опазване на природната среда, 
прекатегоризирана в защитена местност със 
Заповед № РД-1199 от 24.09.2003 г. на 
министъра на околната среда и водите. 
Актуализирана площ със Заповед № РД-557 
от 12.07.2007 г. на министъра на околната 
среда и водите от 31.000 дка на 31.555 дка. 

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 405. 
Режими: Забранено е кастрене и повреждане на дърветата, късане или 

изкореняване на растенията; паша на домашни животни; преследване на диви животни и 
вземане на техните малки или яйца; разрушаване на гнездата и леговищата; разкриване 
на кариери; извеждане на сечи, освен санитарни; строителство. 

 

 Защитена местност „Находище на червен божур” 

Местоположение: село Печеница, 
община Исперих, област Разград 

Площ: 46.673 дка, горски фонд. 
Стопанисва се от Държавно ловно стопанство 
“Сеслав” – гр. Кубрат. 

Заповед за обявяване: Заповед № 534 от 
25.09.1978 г. на председателя на Комитета за 
опазване на околната среда, прекатегоризирана 
със Заповед № РД 81 от 30.01.2004 г. на 
министъра на околната среда и водите. 
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Актуализирана площ със Заповед № РД-558/ 12.07.2007 г.на  министъра на околната 
среда и водите от 50.000 дка на 46.673 дка. 

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 418.  
Режими: Забранено е кастрене и повреждане на дърветата, късане или 

изкореняване на растенията; паша на домашни животни; преследване на диви животни и 
разрушаване на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; извеждане на сечи, 
освен санитарни; строителство. 

 
 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ (територии в НАТУРА 2000) 
 

 BG0002062 “Лудогорие" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД- 
837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите: (ДВ. бр. 11/2009 г.). 
променени със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и 
водите (ДВ. 0р. 10/2013 г.); Категория: ЗЗ по директивата за птиците. Област: 
Разград, Община: Исперих, Населено място: гр. Исперих, с. Вазово, с. Голям 
Поровец, с. Драгомъж, с. Йонково, с. Лудогорци, с. Малък Поровец, с. Райнино, с. 
Свещари, с. Старо селище 
 

 BG0000168 “Лудогорие" за опазвине на природните местообитания, флори и 
фауни, включени в списъка от защитени зони,  приет с Решение № 661/16.10.2007 
г. на Министерски съвет (ДМ. бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6. ял. 1, т. I 
и т. 2 от ЗБР. В териториалния обхват иа Община Исперих попадат защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии - ЗЗТ (ДВ. бр. 133/1998 
г. изм. и дои. ДП. бр. 66/2013 г ). Категория: ЗЗ по директивата за 
местообитанията. Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: гр. 
Исперих, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Йонково, с. Лудогорци, с. 
Малък Поровец, с. Райнино, с. Свещари, с. Старо селище 
 
 Антропогенен ландшафт 

 
Антропогенният ландшафт най-общо е представен от : 
- Исторически ландшафт – антропогенните земни образувания – могилни 

насипи, останки от археологически обекти и заобикалящата ги среда. 
Повечето от археологическите обекти на територията на общината са с 
различими форми. Поради голямата наситеност на територията на недвижими 
културни ценности, и по-конкретно археологически такива, тя се проучва 
непрекъснато. Полагат се специални грижи както за обектите, така и за 
заобикалящия ги ландшафт. 

- Агрогенен ландшафт – Селското стопанство е водещ отрасъл в местната 
икономика, като определящо значение има растениевъдството. Това е и 
причината агрогенните /селскостопански/ ландшафти да са с основно 
присъствие в Община Исперих. 
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- Урбогенен/ Селищен/  ландшафт – в селищните структури; 

Въздействието на природо-климатичните условия и човешката дейност, са 
оформили облика на днешния ландшафт в общината. Вековната човешка дейност не е 
променила съществено облика на първичния ландшафт в територията. Ландшафтът като 
цяло може да се определи като антропогенно слабо повлиян и устойчив.   

 

КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 

Богатото културно наследство на общината представлява изключителна 
възможност за обособяване на културни маршрути, които от своя страна биха повлияли 
позитивно върху туристическата атрактивност на общината, респективно върху 
развитието на икономиката.  

В границите на историко-археологически резерват “Сборяново” има добре развита 
мрежа от културни маршрути с изградена инфраструктура, които се посещават от 
български и чуждестранни туристи, както и от местното население.  

През 2016г. гражданско сдружение "Движение Независимите" изграждат със 
собствени средства седемкилометрова екопътека в местността „Сборяново“, като 
осигуряват посредством мостово съоръжение над р.Крапинец достъп до част от 
труднодостъпни НКЦ за посетителите на местността.  

Осъщвтвен е проект „Туристическа дестинация „Исперих-Разград-Попово: Път на 
древни култури и традиции”- обхваща територията на три общини – Исперих, Разград и 
Попово. Проектът разработен по ОП «Регионално развитие 2007-2013 г. Бенефициент по 
проекта е Община Исперих, в партньорство с Община Разград и Община Попово. Общата 
цел е развитието на регионалния туристически продукт, основан на природното, културно 
и историческо наследство в региона. Главното е увеличаване броя на посетителите и 
продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално 
разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на 
дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи 
ефективна туристическа информация и маркетинг. В рамките на проекта е изработен 
пакет от маркетингово-рекламни продукти, съдържащ мултимедийни, печатни, интернет 
и др. продукти и способи, фестивален каталог, рекламни транспаранти с логото на 
туристическата дестинация за участие в туристически борси, рекламни пана, 
промоционална кутия с логото и слогана на дестинацията за пакетиране на рекламните 
материали, DVD с интерактивна презентация и интерактивни електронни карти на 
туристически район "Исперих-Разград-Попово", рекламен видео клип, 3 тематични видео-
филми на 4-ри езика за туристическите маршрути, пакети и предимства на региона. 
Продължителността на проекта е 24 месеца и приключва началото на 2015 г. Резултатите 
от реализирането на проекта е увеличаване на информираността и посещаемостта на 
туристическите забелижителности в община Исперих с 31%. 
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Отрицателна страна в тази посока е, че културните маршрути са локализирани 
изцяло в рамките на ИАР „Сборяново“. Територията на общината е изключително 
подходяща за развитие на селски туризъм, който би могъл да се обвърже с по-
широкообхватна система от културни маршрути. Част от територията на Община Исперих 
е обхваната от горските площи на ДЛС „Воден – Ири Хисар“. Ловният туризъм привлича 
туристи от България и чужбина. Той също е фактор, който би спомогнал за 
популяризиране на системата на Културно – историческото наследство в Общината. 

3.Обобщена оценка на състоянието на културното наследство 
Археологическите обекти в Община Исперих са в голяма степен проучени или 

обект на проучване. Територията е наситена с движимо и недвижимо наследство. 
Налични са изявени обекти в системата, и то не само един. Особено силен представител е 
Тракийската свещарска гробница, включена в списъка на ЮНЕСКО под № 359 като 
паметник на световното културно-историческо наследство. Определяна като шедьовъра 
на античната архитектура, обектът е привлекателен център и осъществява синергичното 
си действие върху останалите сфери на развитие в общината. Самият обект е част от ИАР 
„Сборяново“, добил широка известност като „Стомогилието“. Именно тук са 
концентрирани широко изявените обекти – археологически НКЦ в общината, в съчетание 
с необикновено красива природна среда. Тук са концентрирани и проучванията, 
създаването на инфраструктура и в по-обобщен смисъл социализацията на разглежданите 
обекти. Провеждат се множество проучвания. Част от могилите са засипани, с цел 
опазване.  

Историческият музей в Исперих използва база, в рамките на ИАР, в която следва 
да се съхраняват намерените материали по време на теренни проучвания, респективно да 
се прави първоначално изследване (обособяване на лаборатория), съхраняване на техника 
и пр. Сградата е в много лошо състояние и се нуждае от ремонт. Собствеността в момента 
е на ВиК – Исперих, която я предоставя за ползване на ИМ – Исперих преди много 
години. Тук се явява основният проблем с кандидатстването по различни програми за 
саниране и обновяване състоянието на сградата, която е изключително важна за дейността 
на музея в рамките на ИАР. С подкрепата на Община Исперих и съответно ВиК – 
Исперих, следва да се намери решение на проблема във връзка с осигуряването на 
условия за работа за археолозите, която е пряко свързана с развитието както на системата 
на КИН, така и с развитието на Общината като културен и туристически център. 

В останалата част на Община Исперих, обектите не са туристически атрактивни, 
нито са обект на регулярно проучване. Не са социализирани. Голяма част от тях са 
нарушени в следствие на некоректна земеделска дейност или иманярски набези. Освен 
антропогенната дейност, влияние е оказала и природната такава – археологическите 
обекти извън ИАР „Сборяново“ са масово затревени и обрасли с храстовидна и дървесна 
растителност. Това би могло да бъде фактор, опазващ целостта им, но при по-дълбока 
коренова система на растенията, би бил фактор, нарушаващ както целостта на обектите. 

От Националния археологически институт с музей (НАИМ) сигнализира, че 
подадената от тях информация е за регистрираните в АИС“АКБ“ археологически обекти в 
резултат на инцидентни теренни проучвания. На територията на Община Исперих не са 
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правени системни издирвания на археологически обекти, които значително биха 
обогатили познанията за археологическото наследство в този район.  

Необходимо е  системата  да бъде доразвита, социализирана и популяризирана и в 
останалата част на Общината. Процесът е дълъг и тромав. Ще бъдат необходими много 
време и средства. Очертаването на цел и посока е първата стъпка към реализирането на 
това амбициозно начинание.  

Архитектурно-строителните недвижими културни ценности са с ниска степен на 
популяризация.  Липсва информираност на обитателите /собствениците на НКЦ за 
изискванията за опазването им, следствие на което част от тях са разрушени, а други са 
заплашени от разрушаване. Част от тези обекти са загубили архитектурно-строителните 
си качества на НКЦ.  

Адаптация на архитектурно-строителните НКЦ, в смисъла на консервация и 
реставрация и задаване функция на обекта, като възстановява неговата използваемост и го 
приспособява към действителността, за обектите частна собственост почти липсва. Реално 
адаптираните обекти - архитектурно-строителни НКЦ са: 

- Обект №122 „Къща на наследници на Тодор Владунов“, която се стопанисва 
от ИМ – Исперих, изпълнява функцията на къща-музей;  

- Обект №132 „Къща на Хаджи Вълчо /Димитър Хаджиев Димитров“, която се 
ползва с жилищна функция в настоящата урбанизирана среда, като напълно е 
запазила автентичния си вид и архитектурно-строителна стойност; 

- Обект №138 „Къща на Ферат Мехмедов Палас“ в с.Подайва – къщата е 
поддържана в добро състояние в автентичния си вид и се ползва с жилищна 
функция сезонно. 

- Култовите обекти НКЦ.  

През 2014г. екип от специалисти от Националният институт за недвижимо 
културно наследство и Исторически музей – Исперих извършват оглед и проучване на 
место на обекти-НКЦ на територията на Община Исперих. Установени са: 

 Разрушени обекти НКЦ (не съществуват на терен): 
- Обект №121 „Къща на Осман Махмудов“ в гр.Исперих; 
- Обект №123 „Къща на Анна Николова“ в гр.Исперих; 
- Обект №133 „Къща на дядо Върбан Аврамов“ в с.Малък Поровец; 
- Обект №139 „Вятърна мелница на Ибрям Османов Аптулов“ в 

с.Подайва; 
- Обект №143 „Къща на Иван Петров Стоянов“ в с.Старо селище“; 
- Обект №144 „Къща на Петко Гочев /Адил Селиев Яхов/“ в с.Старо 

селище“; 

Обект №100 „Къща на Хюсеин Хасанов Шабанов /Ахмед Абиев/“ не е открита 
место. При проучването на екипа на ОУПО, не са открити никакви данни за обекта. 
Вероятно къщата е разрушена преди много години. 

Обект №115 „Джамия“ в с.Делчево не е открита место.  
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 Обекти НКЦ в много лошо състояние, които са изгубили качествата си на 
недвижими културни ценности“ 

- Обект №130 „Къща на Хасан Ахмедов Ибов и Осман Ахмедов 
Ибов“ в с. Малко Йонково; 

- Обект №137 „Къща на Садък Халилов и Саалим Джелилов“ в 
с.Печеница; 

 Обекти със статут на НКЦ, които не притежават архитектурно-строителни 
качества: 

- Обект №134 „Къща на Исмаил Реджебов Потур /Айше Исмаилова“ 
в с.Лудогорци; 

- Обект №136 „Джамия“ в с.Печеница; 

За тези обекти НКЦ - разрушени, които не съществуват на место и/или са изгубили 
качествата си на недвижими културни ценности, следва да се направят постъпки за 
отписването им от списъците на НКЦ. В ОУПО те ще бъдат отбелязан като „обекти с 
предложение за изключване от списъците на НКЦ“. 

Обект №275 „Вятърна мелница“ в с.Белинци няма статут на НКЦ, но е 
единствената вятърна мелница, запазена в региона и се използва като напълно 
функционираща атракция. Стопанисва се от Исторически музей – Исперих. Обект №259 
„Църква „Св. Пророк Йерения““ и Обект №275 „Вятърна мелница“ в с.Белинци в 
проекта за ОУПО ще бъдат отбелязани като обекти с предложение за предоставяне на 
статут.  Следва да се извършат дейностите, регламентирани в „Наредба №12 от 21 
ноември 2012 г.за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за 
определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и 
подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите 
културни ценности“. 

Историческото недвижимо културно наследство е в задоволително състояние. По-
голямата част от обектите са изцяло социализирани. Осигурена е достъпност. С 
прилагането на мерки във връзка със съхранението и популяризацията на част от обектите 
извън границите на населените места, този комплекс от ценности ще бъде изцяло усвоен 
като носител на памет и културна идентичност.  

Част от историческите обекти НКЦ е Обект №119 „Сграда на МВР“ в гр.Исперих. 
Напълно запазен и в добро състояние, но липсват особени архитектурно-строителни 
качества. В ОУПО ще бъде отбелязан като „обект с предложение за изключване от 
списъците на НКЦ“. 

Ландшафтът в общината е много силно представен. Като цяло може да се определи 
като антропогенно слабо повлиян, сравнително запазен в първичния си вид, устойчив. 

Основна част от движимото културно наследство се съхранява в експозиционните 
сгради на Исторически музей – Исперих и Националния археологически музей в София. 

Силно представяне и изява на нематериалното културно наследство, със запазени 
традиции и обичаи, които се практикуват и до днес. Общината организира ежегоден 
културен календар, испъстрен със събития, съхраняващи културната принадлежност на 
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населението в общината. Особено позитивно в тази насока е наличието на 
мултиетническата структура на населението, което определя културното многообразие. 

Трябва да се подчертае освен ролята на хората и Исторически музей - Исперих, за 
запазване и популяризация на културното наследство в общината, както и осъществяване 
на връзка между видовете културно наследство, тази на читалището като институция. 
Овен активната си дейност и изява в организиране и участие в различни културни 
мероприятия (фестивали, карнавали, концерти, кръжоци, изложби), част от читалищата в 
общината имат изложбени зали за експониране на културното наследство в различните му 
форми.  

В труда си „Паметниците в Исперих - среща на миналото с настоящето“, Теодора 
Василева изследва понятието „памет“. Според Морис Халбвакс носител на колективната 
памет е съществуващият в колективните рамки отделен човек. Ян Асман доразвива 
концепцията на Халбвакс като въвежда в обръщение понятието „културна памет“ , което е 
еквивалент на колектив-ната памет. За историка Пиер Нора колективната памет е 
съвкупност от спомени за опит, който е преживян или митологизиран. Тази памет става 
част от идентичността и е винаги памет на групата. Хората, като индивидуалност, са 
носители на културна памет. Те я съхраняват и разпространяват. 

 

 Състоянието на културно наследство във връзка с разположението му на 
територията на общината може да се систематизира в две групи: 

 
Обекти в извънселищната територия на общината. 

Първата група обекти са отдалечени от населените места, често в рамките на 
горски територии и/или защитени територии, защитени зони и природни 
забележителности (във връзка със ЗЗТ). Тази обстановка способства за запазването на 
обектите и заобикалящия ги ландшафт.  

Обекти в рамките на земеделски земи – тези обекти са силно застрашени поради 
липсата на информираност за наличието на обекти НЦК и режимите за опазването им, 
води до разрушаване на обектите под влияние на селскостопанската дейност. 

ИАР „Сборяново“ и археологическите обекти, намиращи се на територията му са 
поддържани, социализирани, с изградена инфраструктура и прочие. При все, че тези 
обекти представляват значителна част от цялостното културно – историческо наследство 
(КИН) в Община Исперих, може да се твърди, че общото състояние на обектите е 
сравнително в добро. Но в останалата част от общината няма социализация на обектите, 
изградена инфраструктурна достъпност, туристическа посещаемост. Именно 
отдалечеността от населените места и липсата на охрана прави тези обекти привлекателни 
за иманярски набези. 

Картите на възстановена собственост на землищата и кадастралните картни не 
отразяват голяма част от обектите НКЦ. Общата им площ на територията на Община 
Исперих е 64,58 ха. 

Системата на общественото обслужване извън границата на населените места е 
слабо развита. Отличават се отделни терени за обществено обслужване, по-голямата част 
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от които са за бензиностанции и газстанции. Бъдещата социализация на обектите ще има 
нужда от създаването на обществено-обслужващи обекти и съответно инфраструктурното 
им обезпечаване. 

Транспортната достъпност до обектите, извън урбанизираните територии на 
населените места, е на сравнително добро ниво посредством селскостопански горски 
ведомствени пътища. Много малко археологически обекти са разположени в 
непосредствена близост до асфалтови пътища, прокарването на които би могло да е 
унищожило находките в земните пластове. Такива са: 

- Част от обект №84 – надгробна могила с регистрационна карта в 
АИС „АКБ“ 3400100 в землището на с.Свещари; 

- Обект № 176 „Надгробна могила“ в землището на с.Тодорово; 
- Обект № 177 „Надгробна могила“ в землището на с.Тодорово; 
- Обект № 178 „Надгробна могила“ в землището на с.Тодорово; 
- Обект № 179 „Надгробна могила“ в землището на с.Тодорово; 
- Обект № 230„Надгробна могила“ в землището на с.Вазово; 
- Обект № 231 „Надгробна могила“ в землището на с.Вазово; 

Аналогичен е проблемът с разположените археологически обекти в близост до ЖП 
инфраструктурата. Такива са обекти с номера: 

- Обект №110 „Старо селище“ в землището на с.Голям Поровец; 
- Обект №211 „Надгробна могила“ в землището на гр.Исперих; 
- Обект №212 „Надгробна могила“ в землището на гр.Исперих; 
- Обект №213 „Надгробна могила“ в землището на гр.Исперих; 

 
Обекти в урбанизираните територии на общината. 

Обектите в урбанизираните територии могат да се класифицират най-общо като 
застрашени, предвид риска от заличаване в следствие на урбанизационните процеси. Част 
от обектите, основно тези с общинска собственост и на религиозни организации,  са 
социализирани и поддържани. Частните имоти – основно архитектурно-строителни НКЦ, 
са в по-голямата си част изоставени и в последствие саморазрушени. Съвременния темп и 
начин на живот в съвременната урбанизирана среда, която търпи непрекъснато 
осъвременяване, в повечето случаи без отчитане на фактора – културно наследство, 
способства за увеличаване риска от унищожаване на тези обекти. Последното е особено 
валидно за археологическите НКЦ извън ИАР „Сборяново“. 

Още в периода след Освобождението започват процесите на изменение на град- 
ската структура. Докато в началото на миналия век тези процеси протичат сравнително 
плавно и основното правило е за натрупване на исторически пластове, то последвалите 
социално - икономически промени водят и до промяна в отношението към архитектурата 
и градоустройството – изчистване на урбанистични напластявания и замяната им с нови 
елементи. Това до голяма степен води до рязка и груба намеса в НКЦ в селищната 
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структура. В днешно време тези територии, обикновено в централни градски части, са 
привлекателни места за подмяна на застройката с „по-висока”, „по-представителна” или 
„по-удобна”. На места е намерен начин на адаптация на ценностите към съвременните 
нужди.  

Техническата инфраструктурна обезпеченост в рамките на населените места е 
осигурена.  

Обвързаността на културното наследство с развитието на туризма в настоящия 
момент е добре развито, що се отнася до обектите в рамките на ИАР „Сборяново“. За 
останалите обекти липсва информационна обезпеченост.  

Основни проблеми във връзка с Културното наследство на Община Исперих 

 Обектите на археологическото НКН  са с добра степен на проученост, що се 
отнася до тези, в рамките на ИАР“Сборяново“. За останалите археологически 
НКЦ може да се твърди, че степента на проученост е ниска, което е от 
значение за формиране на политики за устойчиво развитие по отношение на 
културното наследство; 

 Слаба популяризация на обектите на културно наследство извън 
ИАР“Сборяново“. 

 Земеделската дейност не е отчитала наличието на археологически недвижими 
културни ценности, в резултат на което част от обектите са увредени; 

 Археологическите културни ценности са застрашени от бавна физическа 
деградация, причинена от природни фактори ( изветряване, ерозия и др.) и  
иманярски набези; 

 Част от обектите архитектурно-строителни НКЦ са в критично физическо 
състояние. Голяма част от тях са унищожени; 

 Липса на информираност на обитателите/собствениците на НКЦ за 
изискванията за опазването им. 

 Няма изработена концепция/програма за опазване на културното наследство 
на Община Исперих. 

 Недвижимото културно наследство в Общината е в съхранено и добро 
състояние, добре проучено и социализирано, експонирано и популяризирано 
изключително в рамките на ИАР“Сборяново“. Останалата част от обектите е в пълна 
противоположност. 

Потенциал на културното наследство в Община Исперих 

Културното наследство в Община Исперих представлява в голяма степен 
неизползван ресурс за устойчиво човешко, социално и икономическо развитие.   То е 
актив, допринасящ за икономическия растеж чрез насърчаването на туризма, както и за 
създаването на работни места.  
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Висок потенциал за реализиране предлагат архитектурно-строителните НКЦ, които 
са в най-голяма степен социализирани и/или подлежащи на социализация. В този смисъл 
се налагат следните основни насоки: 

 Популяризиране на архитектурно-строителните НКЦ и фокусиране върху 
културния туризъм.   

За реализиране на тази насока е необходимо да бъдат предприети редица мерки, 
част от които са: 

- Реставрация на сградите – архитектурно-строителни НКЦ, които се нуждаят 
от това. Те биха могли да бъдат използвани като етнографски центрове за 
експониране на традиционният за общината бит и култура.  

- Информационно обезпечаване на приоритетни обекти, като читалищата биха 
могли да възприемат ролята на информационни центрове. Създаване на 
маршрути за посещение на архитектурно-строителните НКЦ.  

- Засилване ролята на читалищата във връзка с популяризирането на местните 
традиции и обичаи. 

 Създаване на система от вътрешни културни маршрути  

Възможността за формиране на нови културни маршрути и необходимостта от 
цялостно съхраняване на културните ландшафти са основна насока за развитие на 
системата на НКН. Потенциалните културни маршрути са обвързани с НКЦ с известно 
местоположение. Културните маршрути могат да бъдат обвързани с туристическите 
екопътеки за други видове туризъм - пешеходен, за отдих и рекреация, ловен, риболовен 
туризъм, фотолов, за наблюдение на флора и фауна, велотуризъм и пр. 

Създаването на нови културни маршрути ще увеличи туристическата атрактивност 
на общината.  

Част от Културни маршрути може да бъдат архитектурно-строителните и 
художествени НКЦ в урбанизираните територии на населените места като конкретни 
обекти ще бъдат определени от Община Исперих. 

Изключително важна насока във връзка с реализирането на потенциала на 
Общината е доразвиването на системата на НКН извън границие на ИАР“Сборяново“, по 
сходен начин, като тази стратегия би довела до привличане на туристи и в останалите 
части на Общината. Ключов момент във всички случаи е информационната осигуреност 
и обвързаността с туристическата инфраструктура. 

Рискове за културното наследство  

Рисковете за системата на културното наследство най-общо биха могли да се 
класифицират в два основни вида – природни и антропогенни. 

 Природни фактори, представляващи риск за НКН 
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Земетресения - В сеизмично отношение община Исперих се класифицира като 
второстепенно сеизмична. Общината попада в VII степен на Медведев-Шпонхойер-
Карник /МШК/. Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са 
възможни земетресения, които също могат да станат причина за силни въздействия, с 
интензивност от VII и по-висока степен по скалата МШК.. Няма данни за потенциален 
риск от земетресения на територията на Община Исперих. 

Наводнения - В Дунавският район за басейново управление на основание с чл. 
146г от ЗВ са определени райони със значителен потенциален риск от наводнения 
(РЗПРН), съгласно Заповед № 88/21.08.201 Зг. на Директора на БДДР, и са утвърдени със 
Заповед № РДД 744/01.10.201Зг. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са 
класифицирани в три степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската 
дейност, колната среда и културно историческото наследство - нисък, среден и висок. 
Утвърдените о РЗПРН съдържат само районите със степен на риск „висок” и среден”.  

РЗПРН се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска от 
наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и 
определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на ОСВ 

На територията на Община Исперих няма определени райони със значителен 
потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ. 

В община Исперих могат да възникнат наводнения предизвикани от проливни 
дъждове, интензивно топене на снежната покривка, вследствие на рязко покачване на 
температурата, при частично или пълно разрушаване на стени на големи или малки 
язовири.  

Няма обекти на недвижимото културно наследство в общината, които да са в 
блиост до язовири и съответно да са в непосредствена опасност от разрушение в 
следствие наводнение от скъсване на язовирни стени или преливане.  

Наводненията от проливни дъждове са особено опасни за недвижимото културно 
наследство, поради факта, че предизвиква отмиване на земни маси и ускоряват ерозията 
на повърхностните пластове. Тези фактори са особено рискови в териториите извън 
границите на населените места. В рамките на урбанизираните територии са положени 
отводнителни шахти, канализационни и дренажни системи, които обезпечават риска от 
този природен фактор. 

 Свлачища – Свлачищата са един от най-значимите катастрофални явления, 

които се отразяват негативно върху състоянието на околната среда, техническата 
инфраструктура, живота и имуществото на  населението. Този фактор не е особено 
осезателен на територията на Община Исперих. По данни на „Геозащита-Плевен“ ЕООД 
към момента на територията на Община Исперих няма регистрирани свлачища и не са 
постъпвали сигнали за наличие на свлачищни процеси. Според действащия План за 
защита при бедствия на общината също не възникват бедствия причинени от свлачища и 
срутища.  

 Антропогенни фактори, представляващи риск за КН 
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Селскостопанска дейност – в направения до момента анализ се споменава грубата 
намеса на селскостопанските дейности, които са довели до нарушаване на целостта и 
представляващи риск за намиращите се в земните пластове движими и недвижими 
културни ценности. С регламентирането и прилагането на режими за опазване и ползване, 
ще бъде осигурена териториално-устройствената и физическа защита на КН. 

Добив на полезни изкопаеми - В общината съществуват силно нарушаващи 
естествения терен съвременни намеси. Става дума за намиращите се на територията на 
общината 72,12 ха нарушени територии за добив на полезни изкопаеми. Намират се в 
землищата на с.Драгомъж, гр.Исперих и с.Голям Поровец. Същите не представляват риск 
за съществуващите недвижими културни ценности, поради отдалечеността им от 
обектите. 

Производствени дейности – В съществуващи производствени терени попадат 
обекти НКЦ с номера 117, 211, 212, 213, 221, част от Обект №2 – НКЦ с регистрационни 
карти в АИС „АКБ“ с номера 3400069 и 3400074. С регламентирането и прилагането на 
режими за опазване и ползване, ще бъде осигурена териториално-устройствената и 
физическа защита на НКН. 

Иманярство – няма реална защита от иманярски набези, а те повсеместно са 
заплаха за опазването на културното наследство на територията на страната като цяло. 

Инженерно-техническа инфраструктура - Въздушните електропроводи не 
представляват рисков фактор за културното наследство. Няма данни за инженерно-
техническа инфраструктура, представляваща потенциален риск за обектите НКЦ в 
Община Исперих 

Въпреки всички позитиви, описани във връзка с ИАР „Сборяново“, в труда си 
„Проблеми на охраната и използването на паметниците на културата за туристически 
цели“, Боряна Матева описва следните конкретни проблеми: 

- Иманярство; 
- Разрушителни фактори на околната среда (на първо място 

антропогенни); 
- Частен вандализъм – на отделни лица или групи хора; 
- Институционален вандализъм. 

 
Институционален вандализъм е посочен във връзка с необоснована археологическа 

реставрация (водеща до загуба на идентичност НКЦ в угода на туристическия бизнес), 
прекомерна урбанизация на околната среда, използване на НКЦ не по предназначение, 
прекомерна експлоатация на НКЦ, водеща до разрушението му. 

Важен и сложен за решаване проблем е да се опази автентичността на НКЦ и 
природна среда, едновременно с увеличаване на туристическите посещения. 
Недвижимите културни ценности (особено археологическите) представляват единен 
комплекс със средата, в която се намират и опазването им има смисъл само ако се 
съхрани целият комплекс. Унищожаването на една част от комплекса води до 
унищожаване на целия комплекс. Именно опазването на автентичността е особено важно 
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и за вече дългогодишно и интензивно посещаваните обекти, които биват безвъзвратно 
„утъпкани” от посетители. 
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Обобщена таблица на Недвижимото културно-историческо наследство в Община Исперих 
 

№ по 
ред 

Населено място 
ОБЕКТ /адрес, 
локализация/ 

Адрес 

Кадастрални 
данни 

деклариран 
с: писмо № 
/ протокол 
№/ списък 

Документ за 
предоставяне на статут:    

/ДВ бр./год.; протокол на 
НСОПК/ СЕСОНКЦ, 

заповед № на МК/ 

Документ  за 
определяне на 

режимите 
/териториален 

обхват, граници и 
предписания за 

опазване/ на НКЦ 

Вид НКЦ 

Категория на 
НКЦ 

Скица № 
Източник на 
информация кв. 

napцел 

пл.№
 /П

И
 №

 

Според научната и 
културната област, 

към която се 
отнасят, 

съгл.чл.47 от ЗКН 

Според 
пространствената 

структура и 
териториалния 

обхват, съгл.чл.48 
от ЗКН: единична/ 

групова 

1 

Културно-историческата зона, обхващаща 
местността “Сборяново” и територията 

между селата Малък Поровец и Свещари 
          

Разпореждане на МС № 
19 от 08.12.1988 г. /ДВ 

бр.96 от 1988г./ 

Протокол на 
междувед. 
комисия от 

26.06.1986 г.  и 
Указанията на МК 

и МСАБ от 
03.1990 г. за 

опазване  на АИР 
/Писмо № РД-91-
00-10 на МК от 
25.04.1990 г. на 

МК/.  

Историко-
археологически 

резерват 

групова национално   
Обект №1 от списък 

на НИНК 

Праисторически, антични и средновековни 
структури в м. Сборяново и до с.Свещари 

          
Съгласно Приложение 
към чл.50, ал.3 от ЗКН 

Археологически 
резерват 

2  с.Свещари 
Тракийска гробница  
/световно значение/ 

АР”Сборяново” 
Северна група от 
Източен могилен 

некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

        

Вписана в Листата на 
световното наследство на 

Сесия на Комитета за 
световно наследство – 

ХІІ. 1985 г.  

  археологически единична национално 
АКБ Скица  
№ 0000094 

Обект №2 от списък 
на НИНК, част от 
Обект №5 и №6 от 

списък №3 на РИМ, 
Обект №32 от 

списък №4 на РИМ, 
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400094 

   АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ на територията на резервата със статут на единични недвижими културни ценности: 

3  с. Малък Поровец Надгробна могила 
АР”Сборяново”, 
Западен могилен 

некропол 
        СОПКот 10.08.1955 г   археологически единична национално 

АКБ Скица 
№ 0000163 

Обект №3 от списък 
на НИНК, Част от 
Обект №4 от списък 
№3 на РИМ,  Рег. 
карта в АИС"АКБ" 
№3400069  



111 
 

4  с. Малък Поровец Надгробна могила 
АР”Сборяново”, 
Западен могилен 

некропол 
          археологически единична национално 

Обект №3 от списък 
на НИНК, Част от 
Обект №4 от списък 
№3 на РИМ,  Рег. 
карта в АИС"АКБ" 
№3400070 

5  с. Малък Поровец Надгробна могила 
АР”Сборяново”, 
Западен могилен 

некропол 
          археологически единична национално 

Обект №3 от списък 
на НИНК, Част от 
Обект №4 от списък 
№3 на РИМ,  Рег. 
карта в АИС"АКБ" 
№3400071 

6  с. Малък Поровец Надгробна могила 
АР”Сборяново”, 
Западен могилен 

некропол 
          археологически единична национално 

Обект №3 от списък 
на НИНК, Част от 
Обект №4 от списък 
№3 на РИМ,  Рег. 
карта в АИС"АКБ" 
№3400072  

7  с. Малък Поровец Надгробна могила 
АР”Сборяново”, 
Западен могилен 

некропол 
          археологически единична национално 

Обект №3 от списък 
на НИНК, Част от 
Обект №4 от списък 
№3 на РИМ,  Рег. 
карта в АИС"АКБ" 
№3400074 

8  с. Малък Поровец Надгробна могила 
АР”Сборяново”, 
Западен могилен 

некропол 
          археологически единична национално 

Обект №3 от списък 
на НИНК, Част от 
Обект №4 от списък 
№3 на РИМ,  Рег. 
карта в АИС"АКБ" 
№3400075 

9  с. Малък Поровец 
(с.Свещари) 

Мумджиларска 
могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол 

        ДВ бр.69 от 1927 г.   
народна 

старина,археологи
чески 

  национално 
АКБ Скица 
№ 0000164 

Обект №4 от списък 
на НИНК, Рег. карта 

в АИС"АКБ" 
№3400122, Част от 
обекти №5 и №6 от 
списък №3 на РИМ 

10  с.Малък Поровец 

Тракийска крепост 
(проучвано 1983-
89г.светилище  
Камен рид”) 

АР”Сборяново” 
м.”Каясърта”(Кам
ен рид), 6 км СЗ от 
селото 

        ДВ бр.97 от 1970 г.   археологически   
национално 
(обявен като 

местно) 
  

Обект №5 от списък 
на НИНК, Обект №2 

от списък №3 на 
РИМ   



112 
 

11  с.Малък Поровец 

Турска гробница 
„Демир баба 
теке”(на алиани-
бекташити, и 
проучено 
трак.светилище) 

АР”Сборяново”, в 
центъра на 
резервата на 4 км 
северно от селото 

        
ДВ бр.69 от 1927 г.   
ДВбр.97 от 1970 г. 

  
народна 

старина,археологи
чески 

  
национално  
(обявен като 

местно) 
  

Обект №6 от списък 
на НИНК, Обект №1 

от списък №3 на 
РИМ,Обект №21 от 
списък №4 на РИМ, 
Обект №1 от списък 

№5 на РИМ, Рег. 
карта в АИС"АКБ" 

№10002953 

12  с.Малък Поровец 

Тракийска крепост 
(проучван от 
1986г.Тракийски 
укрепен град  - 
гетска столица 
Хелис) 

м.”Каясърта”(сега 
помпена станция 
Димитрово), 3 км 
Северно от селото 

        ДВ бр.97 от 1970 г.   археологически   
национално  
(обявен като 

местно) 
  

Обект №7 от списък 
на НИНК, Обект №3 

от списък №3 на 
РИМ , Рег. карта в 

АИС"АКБ" 
№10002526 

13  с.Малък Поровец Скални килии 4 км северно         ДВ бр.97 от 1970 г.   археологически   
национално  
(обявен като 

местно) 
  

Обект №8 от списък 
на НИНК 

14  с.Свещари 
Късно-антична 
крепост 

4 км югозападно, 
м."Боруна" 1,2 км 
западно от 
Приемен център 
Свещарска 
гробница 

        ДВ бр.97 от 1970 г.   археологически   
национално  
(обявен като 

местно) 
  

Обект №9 от списък 
на НИНК, Обект №7 

от списък №3 на 
РИМ   

15  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

        

СОПКот 10.08.1955 г 

  археологически   национално 

АКБ Скица 
№ 0000164 

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400092 

16  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално 

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400093 
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17  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално 

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400094 

18  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално 

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400095 

19  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално 

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400096 

20  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално 

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400098 

21  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално 

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400102 
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22  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално 

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400103 

23  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално 

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400104 

24  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално 

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400105 

25  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално   

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№10004345 

26  с.Свещари Надгробна могила 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

          археологически   национално   

Обект №10 от 
списък на НИНК,   
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ,Обект №6 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№10004348 
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27  с.Свещари 

Могила № 12 от 
могилния некропол 
в археологически 
резерват Сборяново 

АР”Сборяново” 
Северна група от 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

      

Протокол.
№ 39 от 

26.12.1989 
г. Писмо № 

2819 от 
08.08.1990 

г. 

    археологически   национално 
АКБ Скица 
№ 0000103 

Обект №11 от 
списък на НИНК, 

Част от Обект №5 и 
№6 от списък №3 на 
РИМ, Обект №31 от 
списък №4 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400103 

28  с.Свещари 

Могила № 13 от 
могилния некропол 
в археологически 
резерват Сборяново 

АР”Сборяново” 
Северна група от 
Източен могилен 
некропол.В 
землището на 
селото, 1 км 
югоизточно 

      

Протокол.
№ 39 от 

26.12.1989 
г. Писмо № 

2819 от 
08.08.1990 

г. 

    археологически   национално 
АКБ Скица 
№ 0000104 

Обект №12 от 
списък на НИНК, 

Част от Обект №5 и 
№6 от списък №3 на 
РИМ, Обект №31 от 
списък №4 на РИМ, 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400104 

29  с.Свещари 
Тракийска гробница 
в могила № 43 

АР”Сборяново” 
Източен могилен 
некропол 

      
РМС № 
1711 от 
1962 г. 

    археологически   национално 
АКБ Скица 
№ 0000164 

Обект №13 от 
списък на НИНК, 
Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ 

30  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

АКБ Скица 
№ 0000163 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400052 

31  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400053 

32  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400054 



116 
 

33  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400055 

34  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400056 

35  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400057 

36  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400058 

37  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400059 

38  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400060 
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39  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400061 

40  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400062 

41  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400063 

42  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400064 

43  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400065 

44  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400066 
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45  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400067 

46  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400068 

47  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400073 

48  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400076 

49  с.Малък Поровец Надгробна могила  
АР”Сборяново”,За
паден могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №4 
от списък №3 на 
РИМ, Част от Обект 
№4 от списък №3 на 
РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400077 

50  с.Малък Поровец Култово място 
м."Новите 
коренежи" 

            археологически   национално   
Обект №8 от списък 

№3 на РИМ  

51  с.Малък Поровец 
Селищна могила с 
некропол - Обект 
"Нивата" 

100 метра в 
североизточна 
посока от Демир 
баба теке в 
долината на р. 
Крапинец.При 
извора "Беш 
Пармак" или 
"Петте Пръста". 

            археологически   национално   
Обект №9 от списък 

№3 на РИМ  
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52  с.Свещари Селище 

Археологически 
резерват 
Сборяново , 
м.Петрова нива 

            археологически   национално   

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№10002785, Обект 
№10 от списък №3 

на РИМ    

53  с.Свещари Надгробна могила 

Археологически 
резерват 
Сборяново, 
м.Нива на певеца 

            археологически   национално 

АКБ Скица 
№ 0000165 

 Обект №10 от 
списък №3 на РИМ, 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400117  

54  с.Свещари Надгробна могила 

Археологически 
резерват 
Сборяново, 
м.Нива на певеца 

            археологически   национално 

 Обект №10 от 
списък №3 на РИМ, 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400118 

55  с.Свещари Надгробна могила 

Археологически 
резерват 
Сборяново, 
м.Нива на певеца 

            археологически   национално 

 Обект №10 от 
списък №3 на РИМ, 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400119 

56  с.Свещари Надгробна могила 

Археологически 
резерват 
Сборяново, 
м.Нива на певеца 

            археологически   национално 

 Обект №10 от 
списък №3 на РИМ, 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400120 

57  с.Свещари Надгробна могила 

Археологически 
резерват 
Сборяново, 
м.Нива на певеца 

            археологически   национално 

 Обект №10 от 
списък №3 на РИМ, 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400121 

58  с.Свещари Пещера 

АР „Сборяново" в 
м. „Коритата" 
(според местни 
жители „Птичите 
корита") 

            археологически   национално 
АКБ Скица 
№ 0000116 

Обект №11 от 
списък №3 на РИМ,  

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400116  

59  с.Свещари 

Ранносредновековен 
ансанбъл - Болярско 
имение,"Бювен 
касаба" 

АР „Сборяново" в 
м."Бювен 
касаба",на около 4 
км. западно от с. 
Свещари 

            археологически   национално   
Обект №12 от 

списък №3 на РИМ  

60  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

АКБ Скица 
№ 0000164 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400078 

61  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400079 
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62  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400080 

63  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400081 

64  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400082 

65  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400083 

66  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400084 

67  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400085 

68  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400086 

69  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400087 

70  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400088 
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71  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400089 

72  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400090 

73  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400091 

74  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400097 

75  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400101 

76  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400106 

77  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400109 

78  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400110 

79  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400111 

80  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400112 
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81  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400113 

82  с.Свещари Надгробна могила 
АР”Сборяново”     

Източен могилен 
некропол 

            археологически   национално 

Част от Обект №5 
от списък №3 на 

РИМ, Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400114 

83  с.Свещари Надгробна могила 
Археологически 
резерват 
Сборяново  

            археологически   национално   

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400099, Част от 
Обект №5 от 

списък№3 на РИМ   

84  с.Свещари Надгробна могила 
Археологически 
резерват 
Сборяново  

            археологически   национално   

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400100, Част от 
Обект №5 от 

списък№3 на РИМ 

85  с.Свещари Надгробна могила 
Археологически 
резерват 
Сборяново  

            археологически   национално   

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400107, Част от 
Обект №5 от 

списък№3 на РИМ 

86  с.Свещари Надгробна могила 
Археологически 
резерват 
Сборяново  

            археологически   национално   

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№34000108, Част от 
Обект №5 от 

списък№3 на РИМ 

87  с.Свещари Надгробна могила 
Археологически 
резерват 
Сборяново  

            археологически   национално   

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400115, Част от 
Обект №5 от 

списък№3 на РИМ 

88  с.Свещари Гробна яма 
Археологически 
резерват 
Сборяново  

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№10002572 

   Единични недвижими културни ценности на територията на община Исперих /извън резервата/ : 

89  с.Яким Груево Надгробна могила 
м.”Занич кулак”, 
400 м СЗ от селото 

            археологически   национално 

АКБ Скица 
№ 0000168 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400048 

90  с.Яким Груево Надгробна могила 
м.”Занич кулак”, 
400 м СЗ от селото 

            археологически   национално 
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400049 

91  с.Яким Груево Надгробна могила 
м.”Занич кулак”, 
400 м СЗ от селото 

            археологически   национално 
 Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400050 
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92  с.Тодорово Надгробна могила 
м.”Коренежа”, 1,5 
км ЮЗ от селото 

            археологически   национално 

АКБ Скица 
№ 0000169 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400042 

93  с.Тодорово Надгробна могила 
м.”Коренежа”, 1,5 
км ЮЗ от селото 

            археологически   национално 
 Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400043 

94  с.Тодорово Надгробна могила 
м.”Коренежа”, 1,5 
км ЮЗ от селото 

            археологически   национално 
 Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400044 

95  с.Тодорово Надгробна могила 
м.”Коренежа”, 1,5 
км ЮЗ от селото 

            археологически   национално 
 Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400045 

96  с.Тодорово Надгробна могила 

м."Ески 
Бостанлък" 
(Старите места за 
бостани) и 
м."Матеш юл" 

            археологически   национално 

АКБ Скица 
№ 0000170 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400038 

97  с.Тодорово Надгробна могила 

м."Ески 
Бостанлък" 
(Старите места за 
бостани) и 
м."Матеш юл" 

            археологически   национално 
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400039 

98  с.Тодорово Надгробна могила 

м."Ески 
Бостанлък" 
(Старите места за 
бостани) и 
м."Матеш юл" 

            археологически   национално 
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400040 

99  с.Тодорово Надгробна могила 

м."Ески 
Бостанлък" 
(Старите места за 
бостани) и 
м."Матеш юл" 

            археологически   национално 
 Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400041 

100  с.Вазово 
Къща на Хюсеин 
Хасанов Шабанов 
/Ахмед Абиев/ 

        
Писмо № 

224 от 
25.01.83 г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №15 от 
списък на НИНК  

101  с.Голям Поровец 
Църква от 
плетеница, 1882 г. 

Ул.”Витоша” №13 41 
VII, 
VIII,
IX 

65.2
51 

Писмо № 
224 от 

25.01.83 г. 
    

архитектурно-
строителен 

      

Обект №16 от 
списък на НИНК, 

Обект №2 от списък 
№4 на РИМ  

102  с.Голям Поровец Джамия, 1868-70 г.   41 
VII, 
VIII,
IX 

65.2
51 

Писмо № 
224 от 

25.01.83 г. 
    

архитектурно-
строителен 

      

Обект №17 от 
списък на НИНК, 

Обект №3 от списък 
№4 на РИМ  

103  с.Голям Поровец 
Училище към 
джамията, 1868-70 г. 

  41 
VII, 
VIII,
IX 

65.2
51 

Писмо № 
224 от 

25.01.83 г. 
    

архитектурно-
строителен 

      

Обект №18 от 
списък на НИНК , 

Обект №4 от списък 
№4 на РИМ 

104  с.Голям Поровец Надгробна могила м."Могилите"     
38.8

5 
  СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   

Обект №19 от 
списък на НИНК  

105  с.Голям Поровец Надгробна могила м."Могилите"     
38.8

6 
  СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   

Обект №19 от 
списък на НИНК  



124 
 

106  с.Голям Поровец Надгробна могила м."Могилите"     
27.9

8 
  СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   

Обект №19 от 
списък на НИНК  

107  с.Голям Поровец Надгробна могила м."Могилите"     
27.9

9 
  СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   

Обект №19 от 
списък на НИНК  

108  с.Голям Поровец Надгробна могила м."Могилите"     27.1   СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   
Обект №19 от 

списък на НИНК  

109  с.Голям Поровец Старо гробище 
м."Кючук дермон 
сърт" 

    
22.1
15 

  СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   
Обект №20 от 

списък на НИНК  

110  с.Голям Поровец Старо селище източно от селото         СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   
Обект №21 от 

списък на НИНК  

111  с.Голям Поровец Селищна могила 
югозападно от 
селото, м."Урук 
ори чеир' 

        СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   
Обект №22 от 

списък на НИНК  

112  с.Голям Поровец Селищна могила 
4 км източно, 
м."Чакмак" 

    
37.9

2 
  СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   

Обект №24 от 
списък на НИНК, 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№10002509 

113  с.Голям Поровец 
Храм "Св.Архангел 
Михаил" 

      

15
95

3.
65

.3
24

 

  
Заповед № РД9Р-

27/26.07. 2016 на МК       
/ДВ бр.77/2016 г./ 

Заповед № РД9Р-
27/26.07. 2016 на 

МК                
/ДВ бр.77/2016 г./ 

художествена единична местно   
Обект №25 от 

списък на НИНК 

114  с.Делчево Антично селище 
м."Пунар сърт", 2 
км източно 

        ДВ бр.97 от 1970 г.   археологически   национално   
Обект №27 от 

списък на НИНК 

115  с.Делчево Джамия   11   112 

Писмо № 
3052 от 
22.08.1983 
г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №28 от 
списък на НИНК, 

Обект №5 от списък 
№4 на РИМ 

116  с.Драгомъж Селищна могила северозападно         СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   
Обект №29 от 

списък на НИНК  

117  гр. Исперих 
Лобно място на 
Иван Кръстев 

южно, в р-на на 
Хл-консервен 
комбинат 
„Малина”( извън 
обхвата на 
регулационния 
план на града) 

    
201.
292 

  ДВ бр.ЗО от 1970 г.   исторически   местно   

Обект №31 от 
списък на НИНКН, 
Обект №6 от списък 
№4 на РИМ Обект 

№9 от списък №2 на 
РИМ  

118  гр. Исперих Селище 
м."Айорман", 3 км 
северозападно 

        ДВ бр.97 от 1970 г.   археологически   национално   
Обект №32 от 

списък на НИНК 

119  гр. Исперих Сграда на МВР ”В.Левски” № 93 58 VIII   

Писмо № 
1556 от 
20.04.1984 
г. 

    исторически   местно   

Обект №33 от 
списък на НИНК, 

Обект №7 от списък 
№4 на РИМ 
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120  гр. Исперих 

Лобно място на 
добруджанския 
революционер 
Кольо Георгиев 
Питаков 

ЮЗ от града, 
м."Къвръна" 

      

Писмо № 
1556 от 

20.04.1984 
г. 

    исторически   местно   

Обект №34 от 
списък на НИНК, 

Обект №8 от списък 
№4 на РИМ 

121  гр. Исперих 
Къща на Осман 
Махмудов 

Бул."6-ти 
Септември" 

152 XII 70 
Списък от 
04.10.1978 

г. 
    

архитектурно-
строителен 

      

Обект №35 от 
списък на НИНК, 

Обект №9 от списък 
№4 на РИМ 

122  гр. Исперих 
Къща на наследници 
на Тодор Владунов 

ул.”Стефан 
Караджа”№ 9а 

184 XIV 371 
Списък от 
04.10.1978 

г. 
    

архитектурно-
строителен 

  местно   

Обект №36 от 
списък на НИНК, 

Обект №10 от 
списък №4 на РИМ 

123  гр. Исперих 
Къща на Анна 
Николова 

ул."Христо Ботев" 58 IX 764 
Списък от 
04.10.1978 

г. 
    

архитектурно-
строителен 

      

Обект №37 от 
списък на НИНК, 

Обект №11 от 
списък №4 на РИМ 

124  гр. Исперих Надгробна могила  
източно, м."Юк 
Чалъс" 

        СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   
Обект №38 от 

списък на НИНК 

125  гр. Исперих Надгробна могила  
източно, м."Юк 
Чалъс" 

        СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   
Обект №38 от 

списък на НИНК 

126  гр. Исперих Надгробна могила  
източно, м."Юк 
Чалъс" 

        СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   
Обект №38 от 

списък на НИНК 

127  гр. Исперих Надгробна могила  
източно, м."Юк 
Чалъс" 

        СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   
Обект №38 от 

списък на НИНК 

128  гр. Исперих 
Храм "Св.св.Кирил 
и Методий"  

  48 I 50   
Заповед № РД9Р-

23/26.07. 2016 на МК       
/ДВ бр.77/2016 г./ 

Заповед № РД9Р-
23/26.07. 2016 на 

МК                
/ДВ бр.77/2016 г./ 

архитектурно-
строителна и 
художествена 

единична местно   
Обект №39 от 

списък на НИНК  

129  с.Йонково 
Джамията в старата 
махала 

        
Писмо № 

224 от 
25.01.83 г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №43 от 
списък на НИНК, 

Обект №15 от 
списък №4 на РИМ 

130  с.Йонково(с.Малко 
Йонково) 

Къща на Хасан 
Ахмедов Ибов и 
Осман Ахмедов 
Ибов 

  76 VI 810 
Писмо № 

224 от 
25.01.83 г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №44 от 
списък на НИНК, 

Обект №20 от 
списък №4 на РИМ 

131  с.Китанчево 
Антично селище и 
некропол 

м."Арпалък",3,5 
км североизточно 

        ДВ бр.97 от 1970 г.   археологически   национално   

Обект №24 от 
списък на НИНК за 

НКЦ извън 
резервата 

132  с.Малък Поровец 

Къща на Хаджи 
Вълчо /Димитър 
Хаджиев Димитров - 
Русе 

Ул. ”Н.Вапцаров”  
№ 45 

44 XV 78 
Писмо № 

224 от 
25.01.83 г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №49 от 
списък на НИНК за 

НКЦ извън 
резервата, Обект 

№22 от списък №4 
на РИМ 
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133  с.Малък Поровец 
Къща на дядо 
Върбан Аврамов 

Ул.”Скът” №3 32 IV 106 
Писмо № 

224 от 
25.01.83 г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №50 от 
списък на НИНК, 

Обект №23 от 
списък №4 на РИМ 

134  с.Лудогорци 
Къща на Исмаил 
Реджебов Потур 
/Айше Исмаилова 

ул. „Оборище“ 6       
Писмо № 

224 от 
25.01.83 г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №52 от 
списък на НИНК, 

Обект №17 от 
списък №4 на РИМ 

135  с.Лудогорци 
Татарска джамия - 
1860 г. 

ул."Янтра” 
№39.Сградата се 
намира в една от 
махалите на 
селото и се 
използва рядко (с 
религиозна цел).  

65 IV 9 
Писмо № 

224 от 
25.01.83 г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №28 от 
списък на НИНК, 

Обект №18 от 
списък №4 на РИМ, 

Обект №12 от 
списък №5 на РИМ 

136  с.Печеница Джамия   13 I 91 

Писмо № 
3052 от 

22.08.1983 
г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №55 от 
списък на НИНК, 

Обект №26 от 
списък №4 на РИМ 

137  с.Печеница 
Къща на Садък 
Халилов и Саалим 
Джелилов 

Ул.”Н.Й. 
Вапцаров” №5 

6 VII 77 

Писмо № 
3052 от 

22.08.1983 
г. 

    
архитектурно-

строителен 
    

Имотът е 
разделен на 
две (нови 
данни: кв. 6, 
УПИ VII-27, 
VIII- 28), 
средата  е  
променена 

Обект №56 от 
списък на НИНК, 

Обект №25 от 
списък №4 на РИМ 

138  с.Подайва 
Къща на Ферат 
Мехмедов Палас 

ул."Ален Мак" №5 19 X 283 

Писмо № 
4129 от 

16.11.1983 
г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №57 от 
списък на НИНК, 

Обект №27 от 
списък №4 на РИМ 

139  с.Подайва 
Вятърна мелница на 
Ибрям Османов 
Аптулов 

        

Писмо № 
4129 от 

16.11.1983 
г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №58 от 
списък на НИНК за 

НКЦ извън 
резервата, Обект 

№28 от списък №4 
на РИМ  

140  с.Подайва Селищна могила м."Чешма кулак"         СОПКот 10.08.1955 г.   археологически   национално   
Обект №59 от 

списък на НИНК  

141  с.Райнино Джамия   36 I 191 

Писмо № 
4129 от 

16.11.1983 
г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №61 от 
списък на НИНК, 

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400147 

142  с.Средоселци 
Антично и 
средновековно 
селище 

2 км източно         ДВ бр.97 от 1970 г.   археологически   национално   
Обект №64 от 

списък на НИНК 
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143  с. Старо селище 
Къща на Иван 
Петров Стоянов 

ул."Страхил 
Войвода"№26 

11 VI 12 
Писмо № 

224 от 
25.01.83 г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №65 от 
списък на НИНК, 

Обект №33 от 
списък №4 на РИМ 

144  с. Старо селище 
Къща на Петко 
Гочев /Адил Селиев 
Яхов/ 

ул. "Страхил 
Войвода"№24 

110
A 

VII 112 
Писмо № 

224 от 
25.01.83 г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №66 от 
списък на НИНК, 

Обект №34 от 
списък №4 на РИМ 

145  с.Тодорово Джамия 

Джамията е 
разположена 
извън селото, сред 
ниви и 
диворастящи 
дървета. 
Местоположениет
о на джамията е 
трудно 
откриваемо, а 
достъпът е 
затруднен.  

4   
149  
(103
007) 

Писмо № 
3052 от 

22.08.1983 
г. 

    
архитектурно-

строителен 
      

Обект №67 от 
списък на НИНК, 

Обект №35 от 
списък №4 на РИМ 

146  с.Китанчево Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400001 

147  с.Китанчево Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400002 

148  с.Китанчево Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400003 

149  с.Китанчево Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400004 

150  с.Китанчево Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400005 

151  с.Китанчево Надгробна могила м.Киреза олу             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400006 

152  с.Китанчево Надгробна могила м.Киреза олу             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400007 

153  с.Китанчево Надгробна могила 
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400008 

154  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№340009-3400022 

155  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

156  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

157  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   
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158  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

159  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

160  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

161  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

162  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

163  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

164  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

165  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

166  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

167  с.Китанчево Надгробна могила  
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   

168  с.Китанчево Надгробна могила 
м.Киреза 
олу/Могилите 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400023 

169  с.Китанчево Надгробна могила 

Старите 
мюсюлмански 
гробища - 
Мезарлъка 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400024 

170  с.Китанчево Надгробна могила 

Старите 
мюсюлмански 
гробища - 
Мезарлъка 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400025 

171  с.Китанчево Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400026 

172  с.Китанчево Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400027 

173  с.Китанчево Надгробна могила м.Могилите             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400028 

174  с.Китанчево Надгробна могила 
м.Паисиевски 
блок 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400029 

175  с.Китанчево Надгробна могила 
м.Паисиевски 
блок 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400030 

176  с.Тодорово Надгробна могила 
Частен парцел на 
Дахил Мюслядил 
Осман 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400031 
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177  с.Тодорово Надгробна могила 

Частен парцел на 
Дахил Мюслядил 
Осман - м.Ююг 
юстю 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400032 

178  с.Тодорово Надгробна могила м.Ююг юстю             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400033 

179  с.Тодорово Надгробна могила м.Ююг юстю             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400034 

180  с.Тодорово Надгробна могила 
района около 
старата махала 
Старичане 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400035 

181  с.Тодорово Надгробна могила 
района около 
старата махала 
Старичане 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400036 

182  с.Тодорово Надгробна могила 
района около 
старата махала 
Старичане 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400037 

183  с.Конево Надгробна могила 
Саръ топрак 
(Жълта пръст) 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400046 

184  с.Конево Надгробна могила 
Саръ топрак 
(Жълта пръст) 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400047 

185  гр. Исперих Надгробна могила м.Боруна             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400051 

186  гр. Исперих Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400123 

187  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

188  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

189  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

190  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

191  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

192  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

193  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
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№3400124-3400142 

194  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

195  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

196  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

197  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

198  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

199  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

200  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

201  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

202  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

203  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

204  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

205  с.Драгомъж Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 

№3400124-3400142 

206  гр. Исперих Надгробна могила м.Арда 11              археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400143 

207  гр. Исперих Надгробна могила м.Арда 8 и 9             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400144 

208  гр. Исперих Надгробна могила м.Черни връх 8 и 9             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400145 

209  гр. Исперих Надгробна могила 
съвременното 
гробище на гр. 
Исперих 

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400146 
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210 
с.Средноселци 
/попада в 
землището на 
с.Подайва/ 

Надгробна могила м.Чешме кулак             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400147 

211  гр. Исперих Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400148 

212  гр. Исперих Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400149 

213  гр. Исперих Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400150 

214  с.Свещари Надгробна могила 
Археологически 
резерват 
Сборяново  

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400151 

215  гр. Исперих Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400152 

216  с.Свещари Надгробна могила 
Археологически 
резерват 
Сборяново  

            археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400153 

217  с.Лъвино Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400154 

218  с.Лъвино Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400155 

219  с.Лъвино Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400156 

220  с.Лъвино Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400157 

221  с.Лъвино Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400158 

222  с.Лъвино Надгробна могила м.Караджа             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400159 

223  с.Лъвино Надгробна могила м.Караджа             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400160 

224  с.Лъвино Надгробна могила м.Караджа             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400161 

225  с.Лъвино Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400162 

226  с.Свещари Могилен некропол               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400190 



132 
 

227  с.Свещари Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400191 

228  с.Свещари Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400192 

229  с.Свещари Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400193 

230  с.Вазово Надгробна могила м.Ениекенлик             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400241 

231  с.Вазово Надгробна могила м.Ениекенлик             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400242 

232  с.Вазово Надгробна могила м.Ениекенлик             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400243 

233  с.Вазово Надгробна могила м.Ениекенлик             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400244 

234  с.Вазово Надгробна могила м.Ениекенлик             археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№3400245 

235  с.Райнино Надгробна могила               археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№10002179 

236  с.Голям Поровец 
Добив на кремък, 
кварц 

              археологически   национално   
Рег. карта в 
АИС"АКБ" 
№10002433 

237  гр. Исперих 
Паметник на 
загиналите във 
войните         

Градинката 
„Владимир 
Друмев“ между 
ул. „В. Левски“ и 
ул. Цар 
Освободител“ 

101 I         исторически       

Обект №1 от списък 
на ОУ, Обект №40 

от списък на 
НИНКН, Обект №1 

от списък №1 на 
РИМ  

238  гр. Исперих 

Паметна плоча на 
загиналите през 
Втората световна 
война     

В градинката зад 
автогарата 

73 I         исторически       

Обект №2 от списък 
на ОУ, Обект №41 

от списък на 
НИНКН,Обект №2 

от списък №1 на 
РИМ, Обект №7 от 
списък №2 на РИМ  
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239  гр. Исперих 

Паметна плоча на 
герои от 
Тутраканската 
епопея         

На стената на ЖК, 
ул.''Христо 
Ботев"№47 

83 IX         исторически       

Обект №3 от списък 
на ОУ, Обект №42 

от списък на 
НИНКН, Обект №3 

от списък №1 на 
РИМ , Обект №6 от 
списък №2 на РИМ , 

Обект №13 от 
списък №4 на РИМ  

240  с.Белинци 
Паметна плоча на 
загиналите във 
войните            

              исторически       

Обект №4 от списък 
на ОУ, Обект №14 

от списък на 
НИНКН, Обект №4 

от списък №1 на 
РИМ  

241  с.Голям Поровец 
Паметна плоча на 
загиналите във 
войните         

ул. „П. Банков“ № 
58 На стената на 
сградата на 
Читалище 
„Самообразование
“ 

            исторически       

Обект №5 от списък 
на ОУ, Обект №26 

от списък на 
НИНКН, Обект №5 

от списък №1 на 
РИМ  

242  с.Духовец 
Паметна плоча на 
загиналите във 
войните             

  18 I 31       исторически       

Обект №11 от 
списък на ОУ, 
Обект №30 от 

списък на НИНКН, 
Обект №6 от списък 

№1 на РИМ  

243  с.Яким Груево 
Паметна плоча на 
загиналите в 
Отечествената война   

ул. „Иван Вазов“ 
№36 

15 IV 153       исторически   национално   

Обект №6 от списък 
на ОУ, Обект №69 

от списък на 
НИНКН, Обект №7 

от списък №1 на 
РИМ  

244  с.Йонково 
Паметна плоча на 
загиналите във 
войните               

ул. „В. Тинчев“ № 
48 На входа на ОУ 
„Кирил и 
Методий“ 

12 II 167   
писмо № 4349/04.12.1992 
г 

  исторически       

Обект №12 от 
списък на ОУ, 
Обект №45 от 

списък на НИНКН, 
Обект №8 от списък 
№1 на РИМ, Обект 
№16 от списък №4 

на РИМ  
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245  с.Конево 
Паметна плоча на 
загиналите във 
войните         

ул. „Баба 
Парашкева“ №49 

13 I         исторически       

Обект №7 от списък 
на ОУ, Обект №47 

от списък на 
НИНКН, Обект №9 

от списък №1 на 
РИМ  

246  с.Лъвино 
Паметна плоча на 
загиналите във 
войните                         

  33 XI 308       исторически       

Обект №8 от списък 
на ОУ, Обект №48 

от списък на 
НИНКН, Обект №10 

от списък №1 на 
РИМ  

247  с.Лудогорци 
Паметна плоча на 
загиналите през 
войните 1912-1918г.    

ул. „Вихрен“№ 31, 
ОУ „Христо 
Ботев“ 

18 I 234       исторически       

Обект №13 от 
списък на ОУ, 
Обект №54 от 

списък на НИНКН, 
Обект №11 от 

списък №1 на РИМ, 
Обект №19 от 

списък №4 на РИМ  

248  с.Малък Поровец 
Паметна плоча на 
загиналите във 
войните                       

  42 I         исторически       

Обект №14 от 
списък на ОУ, 
Обект №51 от 

списък на НИНКН, 
Обект №12 от 

списък №1 на РИМ, 
Обект №24 от 

списък №4 на РИМ  

249  с. Подайва 
Паметна плоча на 
загиналите във 
войните                         

ул. "9-ти 
септември" №30 
на сградата на 
читалище "Елин 
Пелин" 

78 I 205       исторически       

Обект №9 от списък 
на ОУ, Обект №60 

от списък на 
НИНКН, Обект №13 

от списък №1 на 
РИМ, Обект №29 от 
списък №4 на РИМ   

250  с. Райнино 
Паметна плоча на 
загиналите във 
войните                         

  18 I         исторически       

Пбект №15 от 
списък на ОУ, 
Обект №62 от 

списък на НИНКН, 
Обект №14 от 

списък №1 на РИМ  
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251  с. Свещари 
Паметна плоча на 
загиналите във 
войните                         

ул. „Демокрация“ 
№20, до входа на 
ОУ “Христо 
Ботев“ 

21 I 329       исторически       

Обект №10 от 
списък на ОУ, 
Обект №63 от 

списък на НИНКН, 
Обект №15 от 

списък №1 на РИМ, 
Обект №30 от 

списък №4 на РИМ  

252  с. Тодорово 

Паметна плоча на 
Иван Генчев, 
загинал през 
Отечествената война   

ул. „В. Левски“ № 
27, Читалище 
„Наука“ 

15   95       исторически       

Обект №16 от 
списък на ОУ, 
Обект №68 от 

списък на НИНКН, 
Обект №16 от 

списък №1 на РИМ  

   МЕМОРИАЛНИ ПАМЕТНИЦИ И ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ БЕЗ СТАТУТ НА НКЦ 

253  гр. Исперих 

Скулптурна 
композиция „Хан 
Аспарух и 
конницата му“ 

      9570               
Обект №1 от списък 

№2 на РИМ  

254  гр. Исперих 
Плоча с профил и 
надпис „ХАН 
АСПЕРУХ“ 

Поставена на 
стенат на Пощата. 
Ул. „Лудогорие“ 
№11 

29 XVI 338               
Обект №2 от списък 

№2 на РИМ  

255  гр. Исперих 

Паметно място с 
поставена върху 
гранитна скала 
плоча  

                      
Обект №3 от списък 

№2 на РИМ  

256  гр. Исперих 
Бюст паметник на 
Владимир Друмев- 
Ботевият четник  

В градинката 
„Владимир 
Друмев“. 

101 I                 
Обект №4 от списък 

№2 на РИМ  

257  гр. Исперих 

Паметна плоча, 
където е била 
къщата, в която от 
1906 г. до 1918 г. е 
живял Владимир 
Друмев. 

Поставена е на 
стената на 
ресторант 
„Ливний“ през 
1981 г.- Ул. 
„Лудогорие“ №28 

190 I 424               
Обект №5 от списък 

№2 на РИМ  

258  гр. Исперих 

Плоча в памет за 
учредяване на 
БРСДП през 1919 г. 
с пръв Председател 
Коста Костов в дома 
на Найден Краев. 

На ул.“Иван 
Кръстев“ №5. 

93 
XVI

I 
1147               

Обект №8 от списък 
№2 на РИМ  

259  с.Малък Поровец 
Църква “Св. Пророк 
Йеремия” 

  41 I 93               
Обект №5 от списък 

№5 на РИМ 
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260  гр. Исперих 
Обелиск с лика в 
орелеф на Дянко 
Стефанов  

В двора на център 
„Лудогорие“, ул. 
„В. Левски“ №72 

29 VI                 
Обект №10 от 

списък №2 на РИМ  

261  гр. Исперих 

Плоча -тъмен 
мрамор в памет на 
поетесата Петя 
Йорданова, която е 
патрон на 
едноименната ЦОБ.  

Над входа за 
Библиотека и 
Музей - 
пешеходна зона на 
ул. „В. Левски“ 
№71 

135 XIII                 
Обект №11 от 

списък №2 на РИМ  

262  гр. Исперих 

Плоча - светъл 
мрамор с цветна 
снимка, поставена 
на частен дом, 
където е живяла 
поетесата Петя 
Йорданова. 

ул. „Люлин“№ 1 110 X                 
Обект №12 от 

списък №2 на РИМ  

263  гр. Исперих 

Мраморна плоча, 
черна с бюста на 
Васил Априлов, 
перо и свитък с 
текст  

В двора на ОУ“В. 
Априлов“               
Ул. „В. Левски“ 
№78 

29 I                 
Обект №13 от 

списък №2 на РИМ  

264  гр. Исперих 
Бюст- паметник на 
Васил Априлов 

междублоковото 
пространство на 
ЖК „В. Априлов“. 

160 I                 
Обект №14 от 

списък №2 на РИМ  

265  гр. Исперих 
Бюст - паметник на 
Васил Левски  

В центъра на 
пешеходната зона 
на ул. „В. Левски“.

                    
Обект №15 от 

списък №2 на РИМ  

266  гр. Исперих 
Паметник на Васил 
Левски  

В двора на 
Гимназия „Васил 
Верски“, Ул. 
:“Хан 
Аспарух“№11 

56 I                 
Обект №16 от 

списък №2 на РИМ  

267  гр. Исперих 
Бюст - паметник на 
Христо Ботев  

В двора на 
Основно училище 
„Христо Ботев“, 
Ул.„Лудогорие“ 
№ 90 

125 I                 
Обект №17 от 

списък №2 на РИМ  

268  гр. Исперих 

Плоча в памет на 
загинал 
граничар,при охрана 
на държавната 
граница. 

На частен дом на 
ул. „ Бачо Киро“ 
№16 

132 VII                 
Обект №18 от 

списък №2 на РИМ  

269  гр. Исперих 
Паметна плоча- 
Димитър Пенев 
Цанков 

Поставена на 
частен дом на ул. 
„Люлин“№5, 
където е живял. 

110 VIII                 
Обект №19 от 

списък №2 на РИМ  

270  с. Владимировци 
Бюст- паметник на 
Борис Савов 

Извън Община Исперих           
Обект №20 от 

списък №2 на РИМ  
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271  с. Владимировци 
Бюст- паметник на 
Васил Тинчев 

          
Обект №21 от 

списък №2 на РИМ  

272  с. Голям Поровец 

Паметник - бюст 
върху гранитен 
блок, барелеф на 
Панайот Банков 

зелена площ 
между квартали 25 
и 26 от 
регулационния 
план на 
населеното място 

    177               
Обект №22 от 

списък №2 на РИМ  

273  с. Голям Поровец 

Мраморна плоча с 
надпис и барелеф на 
лице /бронзирано/до 
нея на Али Ходжа 

Намира при 
спирката в 
центъра на селото. 

19                   
Обект №23 от 

списък №2 на РИМ  

274  с. Подайва 

Национален 
паметник- 
„шуменска окр. 
Трудова група; м. 4- 
7.1922-1923 г.“ 

  79   370               
Обект №24 от 

списък №2 на РИМ  

275  с.Белинци Вятърна мелница  
В землището на 
с.Белинци, на пътя 
Подайва Белинци 

    
30.2

2 
              

 Обект №1 от 
списък №4 на РИМ  

276  гр. Исперих Паметник от 2005г.                       
Обект №12 от 

списък №4 на РИМ  

277  гр. Исперих 
Паметна плоча на 
загиналите в 
Отечествената война 

  73 I                 
Обект №14 от 

списък №4 на РИМ  

Източник:НИНКН, НАИМ към БАН, Исторически музей-Исперих, Областна управа,  Община Исперих;



138 
 

4.Предвиждания в ОУПО за системата на Недвижимото културно-историческо 
наследство  

Съгласно изискванията на  Плановото задание за изработване на ОУПО Исперих и 
предписанията на НИНКН и в съответствие на законовата и нормативната уредба за 
устройството на територията и за културното наследство, към проекта за ОУПО Исперих 
са изработени Опорен план на културното наследство и Схема на културното наследство. 

Върху Опорен план към ОУПО са отразени обектите на НКН от предоставените 
материали от НИНКН, ИМ – Исперих и НАИМ към БАН и Областна управа. Дефинирани 
са локализирани, нелокализирани и унищожени НКЦ, които са номерирани в 
съответствие на въведената единна номерация на обектите. 

Като локализирани са дефинирани онези обекти, които са идентифицирани на 
место и/или за тях има координати, получени от НАИМ към БАН. Като нелокализирани 
са означени обектите, които не са идентифицирани на место и липсват данни за тях в 
АИС „АКБ“. Местоположението им е определено предвид описанията в подадената 
информация от НИНКН и РИМ – Разград. Като унищожени са показани обектите, които 
не съществуват на место. 

Във връзка с наличието на унищожени обекти на територията на общината, както и 
такива, за които е установено, че са загубили качествата си на НКЦ, екипът разработващ 
Общ устройствен план на Община Исперих предлага за тези обекти да бъдат направени 
постъпки за изключване от списъците на НДА към НИНКН. Става дума за следните 
обекти: 

- Обект №121 „Къща на Осман Махмудов“ в гр.Исперих; 
- Обект №123 „Къща на Анна Николова“ в гр.Исперих; 
- Обект №133 „Къща на дядо Върбан Аврамов“ в с.Малък Поровец; 
- Обект №139  „Вятърна мелница на Ибрям Османов Аптулов“ в с.Подайва; 
- Обект №143 „Къща на Иван Петров Стоянов“ в с.Старо селище“; 
- Обект №144 „Къща на Петко Гочев /Адил Селиев Яхов/“ в с.Старо селище“; 
- Обект №100 „Къща на Хюсеин Хасанов Шабанов /Ахмед Абиев/“ в с.Вазово; 
- Обект №115 „Джамия“ в с.Делчево; 
- Обект №130 „Къща на Хасан Ахмедов Ибов и Осман Ахмедов Ибов“ в с. Малко 

Йонково; 
- Обект №137 „Къща на Садък Халилов и Саалим Джелилов“ в с.Печеница; 
- Обект №134 „Къща на Исмаил Реджебов Потур /Айше Исмаилова“ в 

с.Лудогорци; 
- Обект №136 „Джамия“ в с.Печеница; 
- Обект №119 „Сграда на МВР“ в гр.Исперих. 

Опазването на културното наследство е базисно условие за устойчивото развитие 
на териториите и на човешкия фактор предвид неговите ценностни характеристики, 
неговото културно и познавателно значение за историческия процес на формирането и 
развитието на европейската цивилизация, и не на последно място, предвид неговия 
неразвит потенциал за устройство на територията и пространствата по стандартите на 
устойчивото развитие на средата за оказване на силно стимулиращо въздействие върху 
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развитието на останалите функционални системи (обитаване, труд, отдих, комуникации, 
транспорт, и пр.) и за развитие на ефективен културен туризъм. 

Като предвиждане, във връзка с устойчивото устройствено планиране и опазване и 
развитие на Недвижимото културно наследство на територията на Община Исперих, е са 
определени следните видове територии със съответните им режими и специфични 
правила и нормативи: 

- Терени за обекти на НКН  (Ткин1) 
 Във връзка с Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове, за локализираните обекти  - архитектурно-строителни и исторически НКЦ в 
границите на урбанизираните територии на населените места, са определени терени за 
обекти на недвижимото културно наследство. Границите на терените съвпадат с 
границите на имотите, в които съответните обекти попадат. Като терени за обекти на НКН 
са определени и присъстващите в цифровите модели – карти за възстановена собственост 
и кадастрални карти за територията на Община Исперих имоти, със съответния начин на 
трайно ползване. 

 Обектите НКЦ, с дефиниран териториален обхват посредством полигон в АИС 
„АКБ“, са определени в ОУПО Исперх също като терени за обекти на НКН. 

В границите на терените за обекти на НКН се допускат дейности по консервация, 
реставрация, адаптация и социализация, които се извършват въз основа на виза за 
проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ и инвестиционен проект, съгласувани МК по реда на 
ЗКН.   

Допустимостта за надстрояване, пристрояване и допълващо застрояване и 
устройство на терените за обекти на НКН, се доказват с ПУП и РУП, които да обхващат 
най - малко непосредствено прилежащите и срещулежащите през улицата имоти и 
подлежат на съгласуване с МК. 

 
- Защитени територии за опазване на НКН (Ткин2) 

Във връзка с чл.79, ал.5 и ал.6 от ЗКН, за архитектурно-строителни и исторически 
НКЦ са определени Защитени територии за опазване на недвижимото културно 
наследство. Обхватът на тези територии включва определените терени за обекти на НКН, 
както и охранителната им зона.  

Охранителната зона на обектите е определена по следния начин: 
- За терени за обекти на НКН в границите на населените места - съгласно чл.79, 

ал.4 от ЗКН; 
- За терени за обекти на НКН извън границите на населените места – територия 

с ширина 10 метра извън съответния терен. 
 

Устройството на поземлени имоти, които попадат в охранителната зона на 
единични недвижими културни ценности, подлежат на съгласуване с МК. 

В защитените територии за опазване на НКН не се допуска изграждането на 
електропроводи, съоръжения за промишлен добив на енергия от ВЕИ и др. мероприятия, 
които биха създали условия за риск от увреждане на НКЦ и експозиционната им среда;. 
Съществуващите терени на инженерно- техническата инфраструктура, попадащи в 
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териториите на КИН, продължават да функционират като такива при условията на 
ограничителния режим, в който попадат. 

 
- Терени за обекти НКЦ с определени режими / териториален обхват, 

граници и предписания за опазване/ (Ткин3) 
Това са обектите: 

 Културно-историческата зона, обхващаща местността “Сборяново” и 
територията между селата Малък Поровец и Свещаре, обявана с 
Разпореждане на МС №19 от 08.12.1988 г. за обявяване на резервати: 
“Обявява културно-историческата зона, обхващаща местността 
“Сборяново” и територията между селата Малък Поровец и Свещаре, 
Разградска област за историко-археологически резерват (ИАР)/ДВ бр.96 от 
1988г./ . Спазват Указания на МК и МСАБ от 03.1990 г. за опазване и 
охрана на ПК и използване на територията на ИАР “Сборяново” и 
охранителната му зона /Писмо № РД-00-10 на МК от 25.04.1990 г./. 

 Храм "Св.Архангел Михаил", с.Голям Поровец, с предоставен статут на 
художествена единична недвижима културна ценност с категория „местно 
значение“ посредством Заповед №РД9Р-27 от 26.07.2016 г. (ДВ бр.77/2016 
г.) на Министъра на културата. За НКЦ са определени режими 
(териториален обхват, граници и предписания за опазване) 

 Храм "Св.св.Кирил и Методий", гр.Исперих, с предоставен статут на 
архитектурно-строителна и художествена единична недвижима културна 
ценност с категория „местно значение“ посредством Заповед №РД9Р-23 от 
26.07.2016 г. (ДВ бр.77/2016 г.) на Министъра на културата. За НКЦ са 
определени режими (териториален обхват, граници и оредписания за 
опазване) 

 
Осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица 

извън границите на населените места, в близост до дефинираните само с условен знак 
обекти НКЦ, се предхожда от предварителни археологически проучвания, с които се 
установява дали те няма да бъдат засегнати или нарушени. На археологическите обекти, 
разкрити при тези проучвания, се провеждат спасителни разкопки преди началото на 
строителните работи. 

В процеса на строителните дейности се провежда наблюдение от археолози. В 
случай на откриване на археологически обекти се прилагат чл. 148 и 160. 

 
В проекта за ОУПО Исперих са предвидени проектни културни маршрути, 

съчетани с наличната транспортна инфраструктура (вкл. републикански, общински, 
селскостопамски горски ведомствени пътища). Целта е да се обособят туристически 
маршрути, които включват наличните в различните населени места НКЦ и тези в 
извънселищната територия. В самите населени места биха могли да се оформят 
информационни центрове, като тази функция е удачно да бъде поверена на читалищата. В 
осечките от маршрутите, попадащи в горска територия, е необходимо изграждането на 
съответната инфраструктура – настилка, беседки, паркинг, която ще се конкретизира с 
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отделен проект. Достъпът може да се осъществява с частично или изцяло с автомобилен 
транспорт или посредством колоездене. Предвиждането на съответната инфраструктура 
ще се осъществи във фаза ПУП.  

Реализацията на проектираните маршрути би могла да бъде изпълнена едва след 
като се проучат изцяло обектите НКЦ и се оцени потенциалът за експониране на всеки от 
тях. Определянето на граници на всеки от обектите е важна стъпка за определяне на терен 
за НКЦ и охранителната й зона, които да могат да се нанесат в ОУПО. Социализацията и 
експонирането на културното наследство са основание за изменение на ОУПО съгласно 
правилата и нормативите за прилагането му.  

5.  Изисквания при последващо устройствено планиране 
Във връзка с устройственото развитие на общината с внимание към опазването на 

природното многообразие, местообитанията и локациите ценностите на културното 
наследство, следва да бъдат изготвени Плановете за опазване и управление на единичните 
или групови НКЦ в региона, при спазване на Наредбата за обхвата, структурата, 
съдържанието и методологията за изработване им. (обн.ДВ., бр.19, 08 март 2011год.);  

Всички Устройствени схеми и планове, задания, визи и скици с предложенията по 
чл.135, ал.2 от ЗУТ за територии, в обхвата защитени територии за опазване на НКН, 
преди одобряването им, да се съгласуват по реда на чл.84 от ЗКН; 

 

При последващо устройствено планиране на терените за обекти на НКН: 
o В обхвата на терените за обекти на НКН в населените места в Община 

Исперих: 
- Всякакви намеси по отношение на обемно-пространствените 

параметри на съответните НКЦ да се извършват на база виза за 
проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ и инвестиционен проект, 
съгласувани с Министерство на културата.   

- В случаите, когато не се изисква промяна на ПУП, се изисква РУП 
при спазване на чл.113 от ЗУТ и инвестиционен проект, съгласувани 
с Министерство на културата.   

o При инвестиционни намерения, в обхвата на охранителната зона на НКЦ в 
населените места, определена в съответствие с чл.79, ал.4 от ЗКН: 

- Инвестиционните намерения се процедират въз основа на ПУП и 
РУП, съгласувани с Министерство на културата по реда на ЗКН; 

- В случаите, когато не се изисква промяна на ПУП, се изисква РУП в 
съответствие с чл.113 от ЗУТ, съгласувани с Министерство на 
културата.   

o В извънселищните територии на Община Исперих, в близост до НКЦ, 
дефинирани само с условен знак: 

- Издаването на виза за проектиране да бъде предходено от 
археологически проучвания при спазване на чл.161 от ЗКН. 
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- Действат режимите на ползване на археологическите обекти НКЦ, 
определени съгласно чл.35 от Наредба 7/2003 на МРРБ: 

Режим А - не са допустими благоустройствени, строителни, 
селскостопански, мелиоративни и други дейности, които биха 
нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването 
на земята като пасище; 

Режим Б - не са допустими изкопни работи, дълбочинна обработка 
на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова 
система, като се допуска плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 
м; 

6.Определяне на мерки за защита от рискови неблагоприятни 
въздействия върху НКЦ и експозиционната им среда; 

Първата стъпка във връзка с определянето мерки за защита от рискови 
неблагоприятни въздействия върху НКЦ и експозиционната им среда е пълното 
проучване на културното наследство  в общината, следствие на което да се реализира 
определената в чл.78 от ЗКН териториално-устройствена защита на НКН. 

Стриктното спазване на заложените в ОУП Правила и нормативи - устройство на 
територии за недвижимо културно наследство ще подпомогне опазването и съхранение на 
недвижимите културни ценности, характерния облик на селищната структура и 
идентичността на общината и региона. 

Като мерки за защита биха могли да се определят и следните препоръки: 
 

 Изготвяне на стратегия и визия за устойчиво развитие на културното 
наследство, като се включат всички обекти на КИН в политиката за 
развитие на Община Исперих; 

 Организиране на инструктажно обучение за аграрните стопани за начина 
на обработване на почвата така, че да не се увреждат НКЦ и 
експозиционната им среда, и как да се осигурява възможност за достъп до 
тях в процеса на провеждане на аграрните действия; 

 Осигуряване на подкрепа на местните училища, читалища, клубове, 
творчески състави и самодейни колективи, подкрепа за реализация на 
традиционни и иновативни културни събития, осигуряване на широк 
достъп на подрастващите до извънучилищни занимания и масов спорт сред 
обектите на КН; 

 Създаване на ефективна индивидуална програма за експлоатация на всеки 
археологически обект, преди изработване на проекти за социализиране и 
експониране. Преди създаването на подобна програма следва да се 
направят палео-екологични проучвания, екологичен мониторинг и да се 
съставят социо-икономически прогнози, включващи: 
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1. Проучване на съответствието на съвременната природна среда и екологичната 
ситуация в древността, когато е създаден паметникът или комплексът; 

2. Анализ на баланса между съхраняването на автентичната природна среда и 
създаването на условия за нормален културен отдих и туризъм; 

3. Проучване на туристическото търсене и „изчисляване” на оптималния брой 
посетители; 

4. Поетапно планомерно проучване на археологическите обекти, и също така 
планомерна поетапна консервация и реставрация; 

5. Популяризация и реклама на обектите. 
Основно изискване към всяка програма за експлоатация на обект на културно-

историческото наследство (резерват или отделен обект) би следвало да е принципът за 
максимално съхранение - всички дейности, извършвани в резервата, освен пряката си цел, 
трябва да включват възстановяване на нанесените в течение на времето щети. 

7. Критерии за измерение на ОУПО във връзка със защитата, опазването, 
експонирането и социализацията на НКН на територията на община Исперих 

 във връзка с осигуряване на устройствени мерки за защита на НКЦ и на 
експозиционната им среда от рискови фактори - преки и косвени, свързани 
с ново строителство за предотвратяване на разрушения в границите им или 
в охранителните им зони; 

 във връзка със социализацията и експонирането на културното наследство; 
 във връзка с отменяне по реда на ЗУТ и на ЗКН на проектни разработки по 

предходни устройствени планове и инвестиционни проекти, които 
предпоставят риск за опазването и експонирането на структурите на НКН, 
нарушават характеристиките на културния и исторически ландшафт;  

 във връзка с осигуряване на комуникация или съоръжение за достъп до 
НКЦ; 

 във връзка с провеждане на магистрални и локални инфраструктурни 
проводи и мрежи; 

 във връзка с предвиждане на комплекс от устройствени мерки по 
разширяване на ценностния контекст и на свързаността на структурите на 
локалното КН с тези на регионалното, за развитие на туристическата 
инфраструктура на територията на общината. 
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