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С.БРЪШЛЯН, ОБЩ.МАЛКО ТЪРНОВО –  

ГРУПОВА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ 

 

 

1. Основание за проектиране 

Настоящото техническо задание е изготвено във връзка с необходимостта от 

разработване  на  проект и последващо го изграждане на инфраструктурата на с. Бръшлян 

– настилка на уличните платна, външно кабелно захранване, тръбни мрежи и улично 

осветление, туристическа инфраструктура, елементи на градската среда. 

Обектът е недвижима културна ценност – групов паметник на културата от 

национално значение и специален режим на опазване „резерват”. Състоянието на 

техническата и дребномащабната инфраструктура в селото е незадоволително и има 

необходимост от създаване на цялостна концепция за реновация, съобразена с ценностната 

характеристика на обекта и режимите за неговото опазване. 

 

2. Цел на проекта 

Основната цел е постигане на пълноценна жизнена среда с повишен комфорт на 

обитаване, висока степен на комплексно обществено обслужване и осигуряване на възможности 

за развитието на отдиха и туризма, запазвайки ценностните характристики на средата. За 

решаване на проблемите на територията и създаване на устойчива селищна среда важно значение 

има правилното използване и доразвитие на автентичната структура, ландшафтната 

характеристика и природните особености. 

Целта на проекта е да се направи подробно техническо предложение за обновяване и 

изграждане на инфраструктурата в резервата – пътна, алейна, електро-преносна, осветителна, 

туристическа, базирано на задълбочен анализ на основните характеристики на историческото 

селище, съобразено с природните и културни особености на селото. 

3. Юридически статус на обекта 

Село Бръшлян е обявено за Архитектурно-исторически резерват с Разпореждане №3 

на Министерски съвет от 04.02.1982г. ДВ бр.13/ 16.02.1982г. 

След обявявавенето му е изработен застроителен план със специфични разпоредби, 

който е актуализиран от НИПК, разработени са Режили за опазване на АИР Бръшлян и 

неговата охранителна зона. 

 

4. Състояние към момента     

По главната улица на населеното място е положена настилка от асфалт, която до 

площада е в добро състояние, тъй като е ремонтирана в последните години. В 



 

страничните улици има частични асфалтови настилки, силно разрушени и в много 

лошо състояние. По-голяма част от улиците са посипани с трошен камък, на някои е 

полаган макадам, но поради стръмния им характер състоянието им е лошо и не 

отговаря на функционалните изисквания. Липсва цялостно решение за 

отводняването на уличните платна. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Характерната за селото настилка : 

 

Липсва цялостно архитектурно решение за пространството на площада. Не е 

осмислен като настилки, като елементи на градския дизайн, липсва връзката между 

чешмата и новоизградения паметник, люлките и дървената спирка са „привнесени”, 

информационните табели са разнородни и неорганизирани, пейките и кофите за смет 

са в недобро състояние.  

 

 

 

 

 



 

В централното пространство са осигурени места за паркиране, под които няма 

настилка. В цялото село паркирането се осъществява върху тревните площи между 

уличната настилка и оградите, което е неудачно при лоши метеорологични условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Електро-преносната мрежа на теритотията на груповата недвижима културна 

ценност не съответсва на характеристиките на средата. Тя е морално и физически 

амортизирана и трябва да бъде подменена по адекватен начин. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Туристическата инфраструктура като информационно обслужвае е недостатъчна. 

Поставени са три разнородни информационни табла на площада пред църквата. 

 

 

 

5.   Обхват на проекта 

Работният проект трябва да отговаря на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ За 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да е съобразен със следните 

минимални изисквания по части: 

- Архитектура; 

- Пътна; 

- Паркоустройство и благоустройство; 

- Геодезия; 

- Електро-инсталации; 

- Пожарна безопасност; 

- План по безопасност и здраве; 

- План за управление на отпадъците 



 

Да бъдат представени технически спецификации (ако е приложимо) и подробни 

количествени и количествено-стойностни сметки. 

Част „Архитектура” 

Да се направи опорен план с подробно заснемане на всички елементи на инфраструктурата 

и градския дизайн в разглежданата територия, на базата на който да се изготви анализ и оценка и 

проектното предложение да се съобрази с: 

- културните, образователни, социални и демографски характеристики; 

- характеристиките на културния и природния ландшафт;  

- туристическата, техническа и транспортна инфраструктура; стопанските дейности; 

- състоянието, проведените намеси и системата за съвременно функциониране на 

разглежданите елементи на недвижимата културна ценност; 

- съществуващите и потенциални заплахи за увреждане или разрушаване на тези 

елементи; 

- популяризирането и социализацията на недвижимата културна ценност и реализацията 

на потенциала й като културен, научен, образователен, социален и икономически ресурс, 

включително за културен туризъм; 

- естествени - инженерно-геоложки условия; хидроложки; климатични; атмосферно 

замърсяване; 

- антропогенни и други дейности, оказващи негативно въздействие върху опазването на 

недвижимата културна ценност; 

- други специфични фактори. 

С проекта да бъде формулирана система за опазване и определени подходите за намеса, 

базирайки се на: 

- културната и научна стойност, обществената значимост, автентичност и степен на 

съхраненост на недвижимата културна ценност,  

-статутът на недвижимата културна ценност съгласно Закона за културното наследство   

-  действащите режими за опазване на архитектурния резерват 

- границите на територията и специфичните правила и нормативи за нея, съгласно 

действащи устройствени план  и предписания на НИНКН 

Проектът да даде адекватно решение за благоустрояването на площадното пространство: 

зоните за детска площадка, при чешмата, пространството около паметника, спирката на автобуса; 

настилки; дребномащабна инфраструктура - пейки и възможност за сядане; информационно 

обслужване.  

Паркирането да бъде основно решено в отделен имот в началото на селото. 

Да се разработи цялостна информационна система в селото (указателни и нформационни 

табели) 

Трасетата на уличната настилка да се съобразят със съществуващите огради и тясната 

проходима част в средата и широките затревени площи по уличните пространства, които да 

бъдат запазени, изисква се запазване на автентичната улична регулация. 

Асфалтът по главната улица да бъде подменен с усилена настилка от естествен камък. По 

подобен начин да се решат и страничните улици, като се цели опазването на затревяването от 

вътрешната страна на „коловозите” 

Да се осмислят подходите към всеки имот.  

Да се обърне специфично внимание на чешми, уширения, т. нар „мегдани” и др. 

Да се оформят уширения за паркиране за живущите в уличните пространства. 

Да се дадат детайли на всички елементи на пътя – при шахти, водостоци, канали и т.н. 

Да се дадат схема за поставяне и детайли за елементите на градската среда – осветителни 

тела, пейки, кошчета, табели и т.н. 

Да се определи благоустрояването на пространствата около „Свети Панталеймон” и 

„Света Петка”. 

 

 



 

По част  „Архитектура” да се представят следните чертежи и записка: 

Ситуационно решение - в М1:250, М 1:500 или М 1:1000; 

Фрагменти, планове и силуети - в М 1:50, М 1:100 или М1:200; 

Детайли на всички елементи на градското обзавеждане, видове настилки и др. - в М 

1:20, М 1:10 и М 1:5; 

Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения; 

Количествена и количествено-стойностна сметка, спесификации (ако е приложимо). 

 

Част „Пътна” 

Да се предвиди нова настилка на уличните платна с осигуряване на плавни радиуси и 

наклони, следващи съществуващите пътни линии и терен. По възможност да не се променят 

оригиналният профил на улиците и нивелетните коти. 

Асфалтът по главна улица от ОТ 1-3, 13-16, 94-88, 211, 87-86, 146, 219, 147, 162-160 и към 

м. „Св. Панталеймон” да бъде подменен с усилена настилка от естествен камък. 

По следните улици да се осигури настилка от естествен камък със запазване на тревните 

площи към дворовете и пътното трасе: 

От ОТ 92,95-98, 102-105, 104, 115-117, 117-119,91; 

ОТ 117, 120-135, към ОТ88 с  осигуряване на уширение за паркиране на ОТ 192 и 191; 

От ОТ 132, през ОТ 136, 137, 188-186 ( изместване на ОТ 186 и 187) и преминаване с 

подходящ радиус към 179, осигуряване на уширение за париране към ОТ 180, 181 и 182; 

От ОТ176, 177, 178, 139, 138, към ОТ 87; 

От ОТ 176, 175, 174, 173, 172, ОТ 207, 145 към 146 с подходящо включване към главната 

улица, съобразено със застройката, през171, 170, 169, 164; 

Осигуряване на рзширение при чешмата при ОТ 164; 

От ОТ 164, 163 към 147; 

От ОТ 93 към ОТ 28а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 48 ,49, 50 към параклиса с уширение за 

обръщане и паркиране; 

От ОТ 30 към ОТ 204, 84, 83, 82, 85, 215, към ОТ86; 

От ОТ 82 към 216, 217, 152, 151, 153, 68. 

Техническото решение в план и профил да съвпада със съществуващото ситуационно и 

нивелетно развитие на пътя и алейната мрежа. Съществуващата ширина на уличното платно и 

алейната мрежа да се запази. Да се предвидят уширения при възможност и в зависимост от 

теренните условия. 

Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на 

отводнителните съоръжения. 

Проектната документация да се изработи, съгласно изискванията на Наредба №2 за 

планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните 

територии, "Техническа спесификация 2009" и всички действащи нормативни документи; 

Да се изготви проект вертикална планировка при спазване Инструкцията за вертикално 

планиране в населените места; 

Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството 

съгласно изискванията на Наредба № 3/ 2010г. за временна организация на движението при 

извършване на строителство и ремонт на пътища и улици; 

По част  „Пътна” да се представят следните чертежи и записка: 

Ситуация и надлъжни профили; 

Геометрично решение; 

Типови напречни профили с детайли; 

Подробни напречни профили; 

План настилки; 

План за отводняване; 

Сигнализация и маркировка с детайли; 

Временна организация на движение. 



 

Част „Паркоустройство и благоустройство“ 
Да се извърши анализ на съществуващата растителност в рамките на разработката от 

правоспособен ландшафтен архитект, въз основа на който да се изготви проектното решение.  

Проектът по част:„Паркоустройство и благоустройство“ да се изработи като се постигнат 

следните цели:  

- минимална намеса в съществуващата среда;  

- да се използват характерни за историческото селище растителни видове и решения на 

благоустройството;  

 -да се запази максимално съществуващата дълготрайна дървесна и храстова растителност 

и да се предложи допълваща нова, подходяща за фитогеографския район и резервата дървесна и 

храстова растителност. 
По част  „Паркоустройство и благоустройство” да се представят:  

Обяснителна записка  

Опорно-сравнителен план с нанесена съществуваща растителност и засегнатата такава 

съгласно проектното решение. 

Денрологичен проект с предвидени нови места за засаждане на дълготрайна дървесна 

растителност. 

Дендрологична ведомост - с указан вид, брой и размер на нови дървета. 

Трасировъчен чертеж  

Количествена и количествено-стойностна сметка 
 

Част „Геодезия“ 
Да се георефират и оцифрят кадастралният и регулационният план на с.Бръшлян 

Да се направи детайлно геодезическо заснемане с отразяване на всички ситуационни 

подробности, в това число и растителност, като за целта се изработи РГО. 

Чрез вертикалното планиране да бъдат решени височинното обвързване на съоръженията 

и обектите на инфраструктурата, както и осигуряването на нормално отводняване и удобен 

достъп до всеки обект.  
 

По част „Геодезия” да се представят следните чертежи и записка: 

Георефериране и оцифряване на кадастрален и регулационен план на с.Бръшлян 

Изработване на РГО. 

Изготвяне на геодезическа снимка на улиците на АИР Бръшлян, като се заснемат всички 

ситуационни подробности (канавки, ел.стълбове, входове, огради, различни видове настилки и 

зелени площи и съществуващата дървесна и храстова растителност в тях и др.) 

План за вертикално планиране върху  кадастрална основа, с височинно обвързване на 

съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означение на теренни и проектни 

коти. 

Трасировъчен план, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по 

геодезия и в степен на подробност, достатъчна за изпълнението на обекта. 

Обяснителната записка към част Геодезическа на инвестиционния проект включва: данни 

за извършените геодезически работи; данни за проектираните локални геодезически мрежи – вид,  

разположение на точките, измерване, координатна система, резултати и точност; изходна основа 

за трасиране и контролиране, приетите методи на трасиране, точност, инструменти, 

стабилизиране; данни и описание на опорната мрежа; обосновка за приетото вертикално решение 

за цялата площадка;  

 

Количествена и количествено-стойностна сметка. 

 

 

 

 



 

Част: Външни електро-инсталации  

(кабелно захранване НН-1КV , тръбни РVС мрежи и улично осветление) 
 

При разработването на проектите за  кабелно захранване НН-1КV на къщите в селището и 

външното осветление по улиците да се спазят изискванията на действуващите в момента на 

проектиране правилници , БДС , наредби , инструкции и техните изменения и допълнения 

регламентиращи предмета на този род дейност ,а именно: 

Наредба №3 за устройството на ел.уредби и ел.проводни линии 

Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопосност при пожар. 

БДС EN 60439-1.Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение 

БДС ЕN 12464-2.Светлина и осветление.Работни места на открито. 

Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на ел.енергия към 

преносната и разпр.ел.мрежи-2004год. 

Наредба №4/2011год за мълниезащита на сгради външни съоръжения и открити 

пространства 

Наредба №1 за проектиране , изграждане и подържане на ел.уредби НН в сгради-2010г. 

Правилник по безопасност и здраве  при работа в електрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по електрически мрежи-Дв,бр.34 от 27.04.2004г.промени 

бр.19/01.03.2005г. 

Наредба №3 за технически правила и нормативи за приемане на електромонтажните 

работи. 

Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти 

Да се уточни необходимата мощност за  отделните къщи, предмет на бъдещото кабелно 

захранване НН-1KV. 

Бъдещото кабелно захранване НН-1КV за обектите в селището да се разработи с 

алуминиеви кабели с подходящо сечение /оразмерени по токово натоварване и пад на 

напрежение/ изтеглени в тръбни РVС мрежи с кабелни шахти. 

Тръбните мрежи за кабелите НН-1КV да се изграждат от РVС тръби ф110/3,2мм положени 

в изкоп и замонолитени с бетон. 

Кабелните шахти за тръбните мрежи да бъдат тухлени с рамка по детайл.За нуждите на 

тръбните мрежи /отклонения,пресичания и т.н./ да се изграждат кабелни шахти с размери 

180/90см./троини/ ; 120/90см./двоини/ и 60/90см./единични/. 

Меренето на консумираната ел.енергия от отделните къщи да става в обособени табла, 

разположени на границите на парцелите /Наредба №6/ , като за няколко къщи се обособява по 

едно табло „МЕРЕНЕ“ от , което ще става ел.захранването на отделните консуматори. 

Кабелното ел.захранване НН-1КV на група табла „МЕРЕНЕ“ да се извършва от една 

разпределителна касета НН-1КV. Всяка разпределителна касета се захранва от таблата НН-1КV 

на трафопост указан от местното Електроразпределително предприятие. За ел.захранване на 

разпределителните касетки да се използват алуминиеви кабели с подходящо сечение /оразмерени 

по токово натоварване и пад на напрежение/.  

Да се изтеглят резервни кабелни връзки НН-1КV между отделните разпределителни 

касети.Тези резервни  кабелни връзки да могат да бъдат ръчно пускани и спирани от 

представители на местното Електроразпределително предприятие.  

Разпределителните касети НН-1КV и таблата „МЕРЕНЕ“ да се заземят защитно 

посредством горещопоцинковани шини 40/4мм. и по 3бр.заземителни колове. 

При нужда от закабеляване на мрежа Ср.Н. в тръбните мрежи в участъците , където ще се 

полагат кабели Ср.Н. да се предвидят РVС тръби Ф140мм. 

В участъците на полагане на тръбни мрежи и кабели над тях на 30см. да се изтегля 

сигнална РVС лента , за да сигнализира при изкопни работи наличието на ел.съоръжения под нея. 



 

При установяване на недостиг на ел.мощност в съществуващите трафопостове на 

селището – реконструкцията , разширението и подмяната на трафо машини се извършва на базата 

на писмено указание от местното Електроразпределително предприятие. 

Падовете на напрежение в отделните кабелни линии НН-1КV да не надвишават 3%. 

Уличното осветление да се изпълни на декоративни стълбове, съобразени с недвижимата 

културна ценност 

Стълбовете да се монтират на бетонови фундаменти с размери  50/50/100см. или на 

пресметнат от конструктор при взимане под внимание климатичния район в , който се намира 

селището. 

На стълбовете за улично осветление да се монтират осветителни тела с натриеви лампи с 

високо налягане 70W със степен на защита минимум ІР65. 

За ел.захранване на уличното осветление да се използват алуминиеви кабели с подходящо 

сечение. 

В участъците в , които се дублират трасетата на кабелните захранвания НН-1КV за 

къщите с трасетата на захранващите кабели за улично осветление в пакетите тръби на тръбните 

мрежи да се предвиждат РVС тръби Ф75мм. за кабелите за улично осветление. 

Уличното осветление да се управлява с фотоклетка ІР65 монтирана на Н=2,50м. от , кота 

терен на подходящо място. 

Меренето на консумираната електрическа енергия и ел.захранването на уличното 

осветление да става от място определено от местното Електроразпределително предприятие и 

Възложителя. 

Всеки пети и последен стълб от отделните клоновете на уличното осветление да се заземи 

защитно посредством горещопоцинкована шина 40/4мм и 1бр.заземителен кол.  

По част  „Външни електро-инсталации” да се представят следните чертежи и записка: 

Част “Електротехническа”, в т.ч. всички необходими чертежи, схеми, технически детайли, 

както и детайли за пресичания и сближавания със съществуващата надземна и подземна 

инфраструктура; 

Светло-технически изчисления; 

Трасировъчен чертеж за уличното осветление; 

Обяснителна записка; 

Количествена и количествено-стойностна сметка за видовете СМР. 

 

Част: „Пожарна безопастност” 

Да се представи в обхват и съдържание съгласно НАРЕДБА № Із-1971от 29 октомври 2009 

г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар 

По част  Пожарна безопасност” да се представят следните чертежи и записка: 

Ситуация с нанесено разположение и данни за видовете пожарогасителни инсталации 

Обяснителната записка към част “Пожарна безопасност” на инвестиционния проект да 

включва: общи нормативни изисквания, в т.ч. изисквания от другите проектни части, основните 

характеристики на продуктите, свързани с удовлетворяване на изискванията за пожарна 

безопасност от техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания 

към продуктите; 

Oбосновки за приетите  решения за степента на огнеустойчивост на строежа и неговите 

елементи. 

Спецификация на строителни продукти и елементи на инсталациите, отнасящи се до 

безопасността при пожар. 



 

Част  „План за безопастност и здраве”: 

По част  ПБЗ и ВОД да се представят следните чертежи и записка: 

Строителен ситуационен план – решаващ разполагането на временните сгради и 

съоръжения и на инженерните мрежи и съоръжения, а така също и частите от тротоари, пътни 

платна и др.които ще се ползват временно за строителна площадка. 

План за временна организация на движението при  строителството. 

Обяснителната записка към част ПБЗ и ВОД  да съдържа: данни и обосновки на общите 

условия, при които ще се изпълнява строителството; данни и обосновки на строителния 

ситуационен план, избора на строителната механизация за изпълнение на СМР; 

Организационен план и комплексен план-график за последователността на извършване на 

строително-монтажните работи; 

Самостоятелни раздели по: здравословни и безопасни условия на труд и пожарна 

безопасност, като се посочват специфичните изисквания при изпълнение на СМР; опазване на 

околната среда по време на изпълнение на строителството. 

Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол; 

Вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за 

оказване на първа помощ; 

 

Част  „План за управление на строителните отпадъци”: 

Да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредбата за управление на 

строителните отпадъци от 13.11.2012 г. 
 

6.   Изисквания за представяне на проектите 

 

6.1. Работните проекти се представят в 4 екземпляра на хартиен и един на магнитен 

носител и трябва да включват: 

6.2. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове КРР и СМР в 

следните препоръчителни мащаби: 

- за ситуационно решение - в М1:250, М 1:500 или М 1:1000; 

- за планове и силуети - в М 1:50, М 1:100 или М1:200; 

- за детайли-в М 1:20, М 1:10 и М 1:5; 

6.3. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения; 

6.4. Изчисления, обосноваващи проектните решения, където е необходимо. 

6.5. Количествени и количествено-стойностни сметки, спесификации (ако е 

приложимо). 

 

 7.    Други условия 

 Проектантите се задължават да упражняват авторски надзор и методическо 

ръководство със свои специалисти по време на изпълнение на строително-монтажните и 

консервационно-реставрационните работи в обем, срокове и цени, които ще бъдат предмет 

на договор след избора на изпълнител/и на обектите. 

 

8. Нормативна уредба 

 

Проектът трябва да е изготвен в съответствие с изискванията на: 

 

1. Закон за устройство на територията; 

2. Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие 

с изискванията на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; 



 

3. Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони; 

4. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Глава 23 

Консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата 

5. Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи 

на урбанизираните територии;  

6. Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за 

въздействията върху тях; 

7. Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на 

строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни 

конструкции (БСА, бр. 1/ 2014 г.); 

8. Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар; 

9. Закон за опазване на околната среда; 

10. Закон за енергийната ефективност; 

11. Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 

пространства; 

12. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

13. Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на товарно-разтоварни работи; 

14. Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 

работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; 

15. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. 

16. Наредба 8 за устройствените планове. 

17. Закон за културното наследство. 

18. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали (обн.ДВ бр.89/13.11.2012г.); 

19. Наредба 2 от 22.01.2013г.за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн.ДВ 

бр.10/2013г.) 

20. Наредба №8/1999 г. за правила и норми за разполагане на техническите проводи и  

съоръжения в населените места. 

21. Наредба №16/2004 г.за сервитутите на енергийните обекти 

22. Наредба № 3/2004 г. за устройството на електрическите уредби и  

електропроводните линии 

23. Всички действащи нормативи свързани с проектирането, строителството и оценяване 

съответствието на строителните продукти; 

24. Режими за опазване и други документи, касаещи с. Бръшлен 

 

9.    Достъпни източници на информация 

9.1. Архив на НИНКН; 

9.2. Община Малко Търново; 

9.3. Регионален исторически музей – Малко Търново; 

9.4. Археологически институт с музей при БАН. 

 

10.    Приложение – опорен план към заданието 

 

 






