
кв. п-л пл. №

1 1 с. Едрево Надгробна могила - източно
РМС №1711 от  

22.10.1962г.
археологически национално Ткин 1

2 2 с. Едрево
Некропол от 10 могили - м."Кошук 

пери"

РМС №1711 от  

22.10.1962г.
археологически национално Ткин 1

3 3 с. Едрево Къща на Минка Иванова Глушкова 39 X, XII
Писмо №2721 

от 23.07.1981 г.

архитектурно-  

строителен
Ткин 2

4 4 с. Едрево Къща на Митьо Стоянов Вълчев
Писмо №1636 

от 27.04.1979г.

архитектурно-  

строителен
Ткин 3

5 5 с. Едрево Къща на Тоньо Минев Петров
Писмо №1636 

от 27.04.1979г.

архитектурно-  

строителен
Ткин 3

6 6 с. Едрево
Могила "Рошава Драгана" - под 

селото

ДВ бр.221 от 

1927г.
(археологичеки)

народна  

старина
Ткин 1

7 7 гр. Николаево
Останки от византийска крепост - 

м."Хисарлъка", 500м северно

ДВ бр.75 от 

27.09.1968г.

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието

(археологически)

местно Ткин 1

8 8 гр. Николаево
Останки от римско селище -  v 

"Махмудовец", 1.5км източно

ДВ бр.75 от 

27.09.1968г.

архитектурно- 

строителен от 

Античността и 

Средновековието

местно Ткин 1

9 9 гр. Николаево Селищна могила
РМС №1711 от  

22.10.1962г.
археологически национално Ткин 1

10 10 с. Нова Махала
Три надгробни могили -м.Тяур 

кюпрю"

РМС №1711 от  

22.10.1962г.
археологически национално Ткин 1

11 11 с. Нова Махала
Селище -  м."Махмудовец", 0.5км 

източно

Чл. 143, ал.З от 

ЗКН
археологически национално Ткин 1

12 12 с. Нова Махала
Късноантична крепост -4км 

северозападно

Чл. 143, ал.З от 

ЗКН
археологически национално Ткин 1
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СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО със статут на недвижими паметници на културата по смисъла на чл.12 от 3ПKM /отм./, които съгласно §10, 

ал.1 и §12, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр. 19 от 2009г. с изм. и доп./ притежават статут на НКЦ.

Приложение № 1, съгласно писмо на МК НИНКН с изх. № 0800-170/15.04.2013г.

№ Населено място
Обект

/Адрес, локализация/

кадастрални данни
№ по

единна 

номерация 

на ОУПО

Устройствен 

режим по 

ОУПО

деклар.

с:

обявен с:

ДВ/НСОПК

отписан

с:
Вид Категория



№ по

единна 

номерация 

на ОУПО

№
ОБЩИНА, 

НАСЕЛЕНО МЯСТО
НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ВИД НА ПАМЕТНИКА

СНИМКОВ 

МАТЕРИАЛ

АНКЕТНА

КАРТА

СПИСЪК НА 

ЗАГИНАЛИТЕ

Устройствен 

режим според 

ОУПО

ОБЩИНА 

НИКОЛАЕВО

13 1 гр. Николаево

Архитектурен паметник-

пирамида на загиналите 

във войните 1912-13, 

1915-1918, 1944-1945 г.

Паметникът представлява стъпаловидна гранитна 

конструкция с форма на пирамида, върху постамент от 

мозайка. Колоната е разделена на три нива от 

декоративни корнизи, а върха й завършва с кръст. В 

горната част, по страните на пирамидата, са изписани 

имената на загиналите. В средната част са вградени 

овални снимки на част от героите. Паметникът е открит на 

24.5.1926 г. от подполковник Пехливанов. Намира се в 

центъра на града.

Паметник да да да Ткин 4

14 2 с. Едрево
Паметна плоча на 

загиналите за Родината

Паметникът представлява мраморна плоча върху 

постамент. Плочата е в две части. На горната част е 

издялан релефен кръст, ограден с цветя. На втората 

плоча е изписано "В памет на загиналите във войните 

жители на с. Едрево", списък с имената на героите и 

надписа "От признателното поколение!". Намира се в 

центъра на селото, непосредствено до сградата на 

кметството.

Паметна плоча да да да Ткин 4

15 3 с. Елхово

Паметна плоча за 

загиналите за свобода 

на Родината герой 

Паметникът представлява правоъгълна конструкция в три 

части. Във всяка част има вградена мраморна плоча с 

надписи. Отляво и отдясно са списъците с имената на 

загиналите. В средната плоча е изписано "На падналите за 

свободата на Родината герои". Под надписа има релефно 

позлатено изображение на военен почетен знак, ограден с 

лаврови клонки и карта на Санстефанска България. 

Намира се в непосредствена близост до читалище "Хр. 

Смирненски" в селото.

Паметна плоча да да да Ткин 4

16 4 с. Нова Махала
Паметник на загиналите 

във войните

Паметникът представлява мраморна плоча, върху 

постамент от камък. От едната страна на плочата е 

надписа "На 14.07.1877 година руските освободителни 

войски начело с генерал О. Е. Раух освободиха с. Нова 

махала от османско иго". От другата страна са изписани 

имената на загиналите герои. Намира се в центъра на 

селото, до народно читалище "Зорница".

Паметник да да да Ткин 4

Списък на военните паметници в община Николаево, съгласно

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ, ПОСТРОЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
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