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Приложение 1.4. Определени обекти от гледна точка на историческата им
периодизация
ПЕРИОД
ПРАИСТОРИЧЕСКИ
/преди 2,5 милиона години - 3300/3000 г. пр. Хр./
Долмен акропол, с. Оряхово и с. Васково, общ. Любимец
Праисторическата крепост от времето на траките “Голямото Градище“, с. Горно
Брястово, общ. Минерални бани
Слънчев часовник, с. Минерални бани, общ. Минерални бани
Долмен, с. Студена, м. ”Капаклия”, община Свиленград
Праисторически и протоисторически ямен комплекс, с. Капитан Андреево, м.
"Хауза", общ. Свиленград
ДРЕВНОСТ
/3300/3000 г. пр. Хр. до периода 800 г. пр. Хр./
Тракийски долмен, с. Железино, общ. Ивайловград
Скален култов комплекс "Глухите камъни", с. Дъбовец и с. Малко Градище,
общ.Любимец
Тракийска куполна гробница, с. Вълче поле, общ.Любимец
Господева стъпка, с. Оряхово, общ. Любимец
Тракийска крепост и светилище Сиври дикме, с. Горно поле, общ.Маджарово
Стъпката на Богородица, с. Минерални бани, общ. Минерални бани
Антично и средновековно селище, гр. Свиленград, м. ”Хисаря” край Канаклийската
махала
Надгробна могила, с. Маджари, общ. Стамболово
Скална гробница, с. Поповец, м. ”Хамбар таш”, общ. Стамболово
Надгробна могила, с. Поповец, общ. Стамболово
Могилен некропол, с. Стамболово, м. “Двете чуки”, общ. Стамболово
Могилен некропол, с. Стамболово, м. “Илярска гора”, общ. Стамболово
Долмен (двукамерен-останки), село Сакарци, общ. Тополвград
Долмен (двукамерен), с. Сакарци, м. ”Юргаков игрек”, общ. Тополвград
Скално светилище "Каменна могила", общ. Тополвград
Двукамерен долмен-останки, село Хлябово, м. Бялата трева
Долмен (двукамерен), с. Хлябово, м. ”Мангъра”, общ. Тополвград
Долмен (двукамерен), с. Хлябово, общ. Тополвград
Долмен (двукамерен), с. Хлябово, общ. Тополвград
Долмен (група), с. Хлябово, общ. Тополвград
Долмен (група), с. Хлябово, общ. Тополвград
Долмен група, село Планиново, м. Пясъците, общ. Тополвград
Долмени, село Радовец в местностите Капаклия и Червените Вървушки, общ.
Тополвград
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Скален култов комплекс "Глухите камъни", с. Орешец, общ. Тополовград
Менхир-Чучул камък, с. Овчарово, общ. Харманли
Долмен, с. Черепово, общ. Харманли
Долмен, с. Остър камък, м. "Сиври кая", общ. Харманли
АНТИЧНОСТ
/oт VIII век пр. Хр. до началото на VI век сл. Хр./
Тракийско светилище на нимфите и Афродита, с. Каснаково, м. „Гяур бунар”, гр.
Димитровград
Антична вила „Армира“ II-IV век , гр. Ивайловград
Тракийска зидана гробница, м. "Ронките", с. Долно Луково, общ. Ивайловград
Мегалитно гробно съоръжение (долмен), с. Пелевун, общ. Ивайловград
Стъпаловидната каменна конструкция в “Голямата могила”, с. Свирачи, общ.
Ивайловград
Тракийски култово-погребален комплекс и селище. Средновековна крепост „Окопа“.
Шарапана, гр. Маджарово
Римски път, с. Долни Главанак, общ. Маджарово
Мегалитно култово съоръжение – кромлехм. ”Бунарълтъ”, с. Долен Главанак,
общ.Маджарово
Скален Релеф/светилище, землището на с. Горно поле, общ. Маджарово
Скална гробница, м. Фурнаджика, с. Горно поле, общ. Маджарово
Тракийски скални ниши – „Хамбаркая“ с. Горно поле, общ. Маджарово .
Шарапана, м. Големия бурун, в землището на с. Балджа, общ. Маджарово
Тракийски култов комплекс. Тракийска и средновековна крепост „Хисаря“. Параклис
„Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сеноклас, общ. Маджарово
Скален култов комплекс "Глухите камъни", с. Ефрем, общ. Маджарово
Тракийски скален култов комплекс и късноантична крепост в м."Хисаря", с. Ангел
войвода, общ. Минерални бани
Римска крепост „Свети дух“, с. Минерални бани, общ. Минерални бани
Крепост вр. Купена / Върга / Латницата, с. Сърница, общ. Минерални бани
Калето Сърница – стени на тракийска, късноантична и средновековна крепост със
сигнална кула, с. Сърница до прохода "Гидика", общ. Минерални бани
Шарапани (винарски камък „Шарап таш“) , с. Брястово, общ. Минерални бани
Тракийска крепост на вр. "Орлови скали", с.Сърница, общ. Минерални бани
Останки от римски път "Виа Диагоналис" с. Капитан Андреево, м. "Хауза", общ.
Свиленград
Тракийска куполна гробница, с. Мезек, общ. Свиленград
Тракийска куполна гробница, връх Шейновец, общ. Свиленград
Средновековен некропол, гр. Симеоновград, м. ”Белана”, общ. Симеоновград
Крепост Констанция, гр. Симеоновград
Римски път, с. Троян, общ. Симеоновград
Археологически комплекс, с. Долно Черковище, обш. Стамболово
Селищина могила, с. Стамболово, м. ”Бешкова и Машкова река”, обш. Стамболово
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Археологически комплекс, включващ 3 Скални гробници , с. Пчелари, обш.
Стамболово
Скална гробница, с. Пчелари, м. ”Кара ин”, обш. Стамболово
Скална винарна /шарапана/ с. Кралево, общ. Стамболово
Могилен некропол, с. Кралево, общ. Стамболово
Тракийската крепост „Кралев връх“, с. Кралево, общ. Стамболово
Тракийска крепост хамбарлък телеси, с. Поповец, общ. Стамболово
Тракийски комплекс при Източнородопски рид Чала, с. Кралево, общ. Стамболово
Надгробна могила, с. Долно Ботево, общ. Стамболово
Тракийски шарапани, с. Долно Ботево, общ. Стамболово
Късноримска и средновековна крепост Чала, с. Голям извор, общ. Стамболово
Могилен некропол, с. Царева поляна, общ. Стамболово
Скални ниши Кован Кая, с. Долно Черковище, общ. Стамболово
Култов тракийски комплекс "Палеокастро" и Тракийска крепост, гр. Тополовград
Останки от крепост Вишеград, гр. Тополовград
Укрепен владетелски дом от елинистическата епоха, с. Княжево, м. "Татар маша",
общ. Тополовград
Римски път, с. Изворово, м.”Калдаръма”, общ. Харманли
Археологически комплекс Кастра Рубра, с. Изворово, м. "Калето", общ. Харманли
Римски път, с. Овчарово, м. ”Герена”, общ. Харманли
Праисторическо училище, гр. Хасково
Александрвоска гробница (Тракийска гробница със стенописи), с. Александрово,
общ. Хасково
СРЕДНОВЕКОВИЕ
/от началото на VI – края XV век/
Крепост в местност „Хасара“, с. Сталево, гр. Димитровград
Средновековна крепост „Лютица“, 6 км. западно от квартал „Лъджа“, гр.
Ивайловград
Манастир „Св. Св. Констатин и Елена“, гр. Ивайловград
Крепост Бялград, с. Гугутка, община Ивайловград
"Средновековна кула, (Крепостта Букелон)", с. Маточина, м.”Кулата", общ.
Свиленград
Средновековна крепост, с. Мезек, м. "Калето", общ. Свиленград
Скална църква, с. Маточина, м.”Дели кая”, общ. Свиленград
Скална църква, с. Михалич, общ. Свиленград
Средновековна крепост, с. Рабово, обш. Стамболово
Тюрбе, с. Лясковец, обш. Стамболово
Манастир "Света Троица", общ. Тополовград – с. Устрем
Скален храм Църквата, общ. Тополовград
Средновековна крепост Калето, с. Орлов дол
Ески Джамия (Джами Джадид), гр. Хасково
Крепост Марса, гр. Хасково
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Средновековна крепост, с. Клокотница, общ. Хаксово
НОВО ВРЕМЕ
/края XV век – средата на XX век/
Водонапорна кула, гр. Димитровград
Площад „България“, гр. Димитровград
Църква „Свети Димитър“, гр. Димитровград
Крепост „Блесна“, в димитровградската местност Калето / Дурхана
Църква „Свети Равноапостоли Константин и Елена“, с. Крепост, общ. Димитровград
Православен храм „Свети Николай Чудотворец“, гр. Меричлери, общ. Димитровград
Манастир „Света Богородица“, с. Добрич, общ. Димитровград
Църква „Св. Харалампий“, с. Черногово, общ. Димитровград
Църква „Св. Димитър“, с. Ябълково, общ. Димитровград
Църква „Свети Георги Победоносец“, с. Бодрово, общ. Димитровград
Църква „Свети Георги Победоносец“, с. Горски извор, общ. Димитровград
Църква „Св. Иван Рилски“, с. Добрич, общ. Димитровград
Църква „Св. Георги“, с. Брод, общ. Димитровград
Църква „Св. Пророк Илия“, с. М. Асеново, общ. Димитровград
Атеренски мост, квартал „Лъджа“, гр. Ивайловград
Църква „Св. Преображение Господне“ , гр. Ивайловград
Възрожденска къща-музей на Мирчо Паскалев - Паскалевата къща , гр. Ивайловград
Църква „Св. Архангел Михаил“, с. Долно Луково, общ. Ивайловград
Църква „Св. Св. Константин и Елена“, с. Долно Луково, общ. Ивайловград
Музейна сбирка в старо килийно училище, с. Пелевун, общ. Ивайловград
Тракийски мемориал "Илиева нива", с. Глумово, общ. Ивайловград
Църква „Св. Анастасий“, с. Белополяне, общ. Ивайловград
Паметник-костница, връх Черни рид, община Ивайловград
Архитектурен паметник-обелиск на загиналите по време на Балканската война (1912)
– на връх „Шейновец“, с. Вълче поле и Малко градище, община Любимец
Църква "Свети Атанасий", с. Малко градище, общ. Любимец
Тракийски мемориален комплекс. Параклис „Св. Петка Българска“, Паметник-символ
„Тракия без граници“, гр. Маджарово, общ. Маджарово
Църква "Св. Димитър", с. Долни Главанак, общ. Маджарово
Църква "Св. Архангел Михаил", с. Сеноклас, общ.Маджарово
Църква "Св. Велики мъченик Димитрий Солунски", с. Бориславци, общ.Маджарово
Църква "Св. Атанасий", с. Еферем, общ.Маджарово
Църква "Св. Атанасий", с. Сусам, общ. Минерални бани
Джамия, с. Колец, общ. Минерални бани
Джамия, с. Боян Ботево, общ. Минерални бани
Джамия, с. Караманци, общ. Минерални бани
Сводест мост на Мустафа паша, гр. Свиленград
Църква „Живоприемний източник”, гр. Свиленград
Църква "Света Троица", гр. Свиленград
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Храм "Св. Богородица", кв. Злати дол, гр. Симеоновград
Храм "Св. Николай Чудотворец", гр. Симеоновград
Св. Димитър”, с. Жълти бряг, общ. Стамболово
„Св. св. Апостоли Петър и Павел”, с. Стамболово, общ. Стамболово
„Св. св. Константин и Елена”, с. Тънково, общ. Стамболово
Църква "Св. Илия", с. Царева поляна, общ. Стамболово
Параклис „Св. Георги“, с. Царева поляна, общ. Стамболово
Параклис „Св. Троица", с. Жълти бряг, общ. Стамболово
Общински исторически музей, гр. Тополовград
Църква "Света Богородица", гр. Тополовград
Музейна сбирка, с. Радовец, общ. Тополовград
„Извора на Белоногата”, гр. Харманли
Гърбавия мост, гр. Харманли
Църква "Св. Атанасий Велики", гр. Харманли
Керван сарай, гр. Харманли
Църква „Св. Архангели Михаил и Гавриил” и стенописи и дърворезби, гр. Хасково
Църква „Успение Богородично” и Дърворезби, гр. Хасково
Църква "Свети Димитър", гр. Хасково
Арменска църква "Сурп Степаннос" (Свети Стефан), гр. Хасково
Чаршийска джамия (Чарши Джамия), гр. Хасково
Старата Часовникова кула, гр. Хасково
Регионален исторически музей, гр. Хасково
Кирково училище, гр. Хасково
Театър "Иван Димов", гр. Хасково
Място на Узунджовския панаир, с. Узунджово, общ. Хасково
Къща на Чорбаджи Паскал, гр. Хасково
Къщата на Чорбаджи Димитрак, гр. Хасково
Къщата на Бояджи Оглу, гр. Хасково
Църква „Успение на Пресвета Богородица” (Узунджовската църква), с. Узунджово,
общ. Хаксово
Аязмо и Параклис "Света Анна", с. Тракиец, общ Хасково
Тюрбето на Осман Баба, с. Текето, общ. Хасково
СЪВРЕМЕННОСТ
/от средата на XX век до наши дни/
Исторически музей, гр. Димитровград
Дом-музей „Пеньо Пенев“, гр. Димитровград
Художествена галерия, гр. Димитровград
Общински драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград
Архитектурен ансамбъл на бул. „Трети март“, гр. Димитровград
Ансамбъл централна градска част, гр. Димитровград
Галерия на открито, с. Крепост, общ. Димитровград
Етнографска музейна сбирка „Дяко Пенев“ към НЧ „Просвета-1896“, гр. Меричлери,
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общ. Димитровград
Християнския кръст, с. Крум, Общ. Димитровград
Общински исторически музей – Ивайловград, гр. Ивайловград /2009 г./
Църква "Св. Георги", с. Минерални бани, общ.Минерални бани
Църква "Св. Никола", с. Сърница, общ.Минерални бани
Исторически музей, гр. Свиленград
Паметник на героите от войните, гр. Свиленград
Етнографски музей, с. Жълти бряг, общ. Стамболово
Историческия музей, гр. Харманли
Монумент Богородица, гр. Хасково
Монумент "1000 години Хасково", гр. Хасково
Камбанарията, гр. Хасково
Слънчевият часовник, гр. Хасково
Паметник на завистта, гр. Хасково
Художествена галерия – Хасково, гр. Хасково
Галерия "Форум", гр. Хасково
Музей на тракийското изкуство, с. Александрово, общ. Хасково
Битова стая, с. Книжовник
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