НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
КАТАЛОЗИ, ТОМ VІІІ

БЪЛГАРСКА
АРХЕОЛОГИЯ
2017
КАТАЛОГ КЪМ ИЗЛОЖБА

Национален Археологически институт с музей
при Българска академия на науките
София 2018

КАТАЛОГ КЪМ ИЗЛОЖБА
БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ 2017
Организатор:
Национален археологически институт с музей – БАН
Съорганизатори:
• РАМ пловдив
• РИМ Благоевград
• РИМ Велико Търново
• РИМ Видин
• РИМ пазарджик
• РИМ София
• РИМ Шумен
• Национален исторически музей
• Археологически музей „Марица-Изток“, Раднево
• Музей „Старинен Несебър“
• ОИМ Средец
• ИМ Белоградчик
• ИМ димитровград
• ИМ дряново
• ИМ петрич
• ИМ Свиленград
• ИМ Севлиево
Съставител:
Камен Бояджиев
Редактори:
Камен Бояджиев, Наталия Иванова
© Национален археологически институт с музей

при Българска академия на науките (издател на каталога)
© поредица “Национален археологически музей Каталози”
печат: TDG Print
© Камен Бояджиев
© предпечатна подготовка: Росица Кънева
София, 2018
ISSN 2367-8860
ISBN 978-954-9472-55-4
2

Единадесета национална изложба
„Българска археология 2017“

Уважаеми приятелю на българската археология,
За единадесети пореден път Националният археологически институт с музей –
БАН организира изложба, представяща теренната работа на българските археолози през изминалата година. Така се отчитаме и пред съгражданите ни.
Изложбата представя чрез избрани 340 находки 22 археологически обекта, покриващи времето от палеолит до Средновековие. петдесет теренни проучвания
(включително геофизични и подводни) са илюстрирани с постери.
приятелската подкрепа на седемнадесет музея-съорганизатори осигури и тази
година навременно откриване за празника ни.
Благодаря ти, че уважи труда на българските археолози! Твоето внимание ни
окуражава в професията.
Здрава и спорна 2018 на всички ни!

доцент д-р Людмил Вагалински
(директор на НАИМ-БАН)
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Козарника: първите вероятни
предвестници на Късния палеолит
предхождат значително края на Средния
Николай Сираков, Жан-Люк Гуадели, Свобода Сиракова,
Алета Гуадели, Станимира Танева, Ивайло Крумов,
Ирена Димитрова, Николай Захариев

п

роучванията се осъществяват по българо-френски проект на НАИМ-БАН и
Университета Бордо с финансиране от френското МВнР. през 2017 г. бяха
проучени прехода среден/късен палеолит и последните фази на средния палеолит
– 57 000-39 000 г. пр. н. вр.
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Кремъчни артефакти от края на средния палеолит (1-6) и прехода среден/късен палеолит (7):
1, 2 – левалуазки ядра, първото (1) с опит за пластинков дебитаж;
3 – левалуазки отломък/връх; 4 – левалуазки отломък; 5 – опит за пробой/бек;
6 – атипична стъргалка; 7 – пластина с утилизационен ретуш.
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В кремъчните ансамбли от края на средния
палеолит почти липсва
технологичното разнообразие и по-безспорното преплитане на средно и къснопалеолитни
техники, характерни за
1
прехода среден/късен палеолит. Макар и рядко, в
тези ансамбли обаче се
разкриват някои вероятни техно-типологически
2
предвестници на късния
палеолит като левалуазко ядро с опит и за пластинков дебитаж, пробои,
атипична стъргалка.
Костите от едра фауна
от същия контекст очер3
тават преобладаване в
ловната плячка на диви
говеда, кон, магаре, кав4
казка коза, сравнимо донякъде с характера и организацията на лова през
прехода среден/късен и
5
6
дори в началото на късния
палеолит.
Фаунистични останки от края на средния и началото
Общо тези данни могат да
на късния палеолит: кътници от диво говедо (1), див кон
са резултат от непреки влия(2, 4), дива коза (3) и диво магаре (5);
ния, но и от ранна директна
6 – канин от лисица.
коекзистенция и контакти в
този район на Балканите на
местни среднопалеолитни
групи и къснопалеолитни пришълци от Близкия изток.
Свързаните с тези процеси първи вероятни предвестници на късния палеолит тук
са в и над ниво с примес на микротефра (фина вулканска пепел), транспортирана
чрез въздушни течения от вулканска дейност в ЮЗ Апенини, датирана 57 000 г.
пр. н. вр., т.е. се отнасят към период, започващ значително преди края на средния
палеолит.
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проучване на прехода среден/късен
палеолит в пещера Бачо Киро
Николай Сираков, Жан-Жак Юблен, Свобода Сиракова,
Ценка Цанова, Сара Таламо, Ивайло Крумов, Николай Захариев,
Джефри Смит, Росен Спасов, Хелън Фюлас

И

зследванията са по съвместен изследователски проект на НАИМ-БАН с MPIEVA (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of Human
Evolution), Лайпциг.
Те са продължение на полските проучвания от 1971-75 г. на проф. Януш К. Козловски и проф. Болеслав Гинтер с българските им студенти, след които Бачо Киро придобива световна известност като реперен обект за палеолита в ЮИ Европа. проектът
е насочен към актуален прочит на старите данни чрез допълване с нови разкрития и
интерпретацията им със съвременни методи.
преходът среден/късен палеолит установяваме в пл. І и горната част на пл. J, където се датира в периода между 44/43 000 и 39 000 BP.
Особено интересна е серията от кремъчни върхове за копия: съчетават средно- и
къснопалеолитни техно-типологически белези; производство след обучение с речева
комуникация с абстрактни понятия. Характерът на богатата ловна плячка показва
изключителни ловни умения, развити с ползване и на социални връзки, отлично познаване на фауната и екологията с климатичните им промени.
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Кремъчни артефакти. Преход Среден/Късен палеолит (44 000–39 000 г. пр. н. вр.):
заострени пластини, отломъци – върхове за копия (1-4, 6-8); пластина-нож (5);
стъргалка-стъргало (9). Сн. екип Бачо Киро.
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Кремъчни и костни артефакти. Преход Среден/Късен палеолит (44 000–39 000 г. пр. н. вр.):
левалуазки отломъци (1, 2); пластинки (3-5); елементи от украшения: пандантив/огърлица
от зъб на пещерна мечка (6); шайба, кост (7); ребро (от копитно) с врязвания – декорация,
символика? (8). Сн. екип Бачо Киро.
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Костни сечива, ловна плячка, останки от ранен Homo sapiens. Преход Среден/Късен
палеолит (44 000–39 000 г. пр. н. вр.): ретушори (1, 2; 2 – и подложка/наковалня); гладилка за
обработка на кожа (3); конкурентният пещерен обитател – пещерна мечка (кътник) (4); кътник
от дива кавказка коза (5); кътник от Homo sapiens, раннa популация (6). Сн. екип Бачо Киро.

Изделията от кост, зъби (основно) са техно-типологически и функционално с по-къснопалеолитен характер. Сред тях личните украшения отразяват развитие на изкуство,
а с персоналната и групова идентификация и наченки на етнолингвистични различия.
Човешкият зъб в контакта на пл. I и J доказва участие в тези процеси на ранни
пришълци в Европа от съвременния Homo sapiens. дори без преки антропологични
данни, има основания да се приеме съжителство в района и съучастие в прехода и на
неандерталски групи.
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„Многослойно селище” до гр. Върбица,
област Шумен
Светлана Венелинова, Валери Григоров

М

ногослойното селище до гр. Върбица е открито през 2008 г. през 2014 г.
е извършено геофизично изследване, а през 2015 и 2017 г. са проведени
археологически разкопки, които дадоха основна информация за стратиграфията и
културната хронология на обекта. проучен е културен пласт с дебелина над 5,00 м.
В най-горните пластове на селището се откриват материали и структури от ІV-Vв.
Разкрита е битова пещ от римския период, на която е извършено археомагнитно
измерване. Следва халколитен пласт, който е смесен с римска и неолитна керамика.
Най-дебел е неолитният културен пласт. В него се откриват керамични комплекси
от култура „Овчарово” и културна група „Копривец”.
Сред най-важните находки са фрагменти от глинени масички, антропоморфни
и зооморфни глинени фигурки, амулет от кост, инструменти от кост и каменни
сечива.

Глинена антропоморфна фигурка. Ранен неолит. Сн. Н. Диянова.
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Амулет от кост. Ранен неолит. Илюстрация: В. Григоров, М. Велев.

Глинена масичка. Ранен неолит. Сн. Н. Диянова.
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праисторическо селище
при с. дамяница, Благоевградска област
(Обект № 16, АМ „Струма” ЛОТ 3.3)
Малгожата Гребска-Кулов, Иван Вайсов, Георги Иванов,
Кръстю Чукалев, Илия Кулов, Владимир Славчев, Сергей Торбатов,
Мирослав Класнаков, Любен Лещаков, Елена Василева,
Андрей Стоицов, Велислав Бонев, Румен Миков, Венета Генадиева,
Анета Бакъмска, Антон Атанасов, Камен Бояджиев,
Станимира Танева, Наталия Иванова, Жени Василева,
Росен Спасов, Борис Драганов, Иван Суванджиев (†) и др.

А

рхеологическият обект № 16 по трасето на АМ „Струма“
ЛОТ 3.3 (км. 419+670 – км. 420+384) се намира при с.
дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград. Той заема площ
се
от около 210 дка и е едно от най-големите праисторически селища на Балканския полуостров. Строителството на магистрала
„Струма” засяга около 49% от него, което е и причината за не
неговото цялостно проучване.
Широкомащабните спасителни археологически проучвания
през 2017 г. се разпростират върху площ от 90 дка. Резулта
Резултатите от археологическите изследвания имат огромен принос
за изучаване на динамиката на развитие на праисторическите
култури в тази част на Европа – от втората половина на VI хил.
пр. Хр. до началото на IV хил. пр. Хр. (5200–3600 г. пр. Хр.), т.е.
периодът от късния неолит до края на халколита.
праисторическото селище дамяница
преживява най-големия си разцвет
в края на късния неолит (фаза III
на култура Тополница-Акропотамос). Това е периодът с наймасовото разпространение на
рисуваната керамика, като не е
изключено тогава това селище
да е било и един от производствените й центрове. Селището
от този период има някои урбанис
урбанистични
особености.
почти
всички
Мраморна купичка и антропоморфна
теракота. Късен неолит, култура Тополница- сгради са построени в, или в непосредствена близост до коритата на
Акропотамос. Сн. К. Георгиев.
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Керамични съдове от опожарено жилище, структура 203.1.
Късен неолит, култура Тополница-Акропотамос. Сн. К. Георгиев.

Медна брадва-клин. Късен халколит, втора половина на V хил. пр. Хр. Сн. К. Георгиев.

няколко преминаващи през него притоци на р. Струма. Към този период се отнасят
и някои от откритите кирпичени стени, променящи хидродинамиката на преминаващите от тук водни маси, коригиращи взаимодействието на теченията с речното
легло. Вероятно тези преградни стени са били изградени с цел предпазване на къснонеолитните сгради от наводнения.
11

Специфично за къснонеолитното селище е и наличието на обособени, извънжилищни пространства, някои от които ползвани за производствени нужди (голяма концентрация на огнища, пещи и др. стопански съоръжения), а други (големи
структури, вкопани в деретата на нефункциониращите вече реки) – използвани за
складиране на годишната продукция от зърнени култури (семена и остатъчни продукти) и семената за посеви, фураж и др.
В праисторическото селище дамяница се проследява определена динамика в
развитието на урбанистичните решения, като през ранния халколит селището е
със затихващи функции, което рязко се променя през късния халколит. Тогава изключителната адаптивност към околната среда води до нов разцвет на селището,
който прекъсва внезапно през IV хил. пр. Хр., когато, вследствие от драматичните
промени на климата, то е напуснато завинаги.
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Селищна могила Юнаците –
проучване през 2017 г.
Явор Бояджиев, Камен Бояджиев, Валери Петров

п

рез 2017 г. продължи изясняването на стратиграфията на халколитните
напластявания в могилата.
В кв. О4, О5 и О6 се проучи сграда ВІІ-21 от хоризонт ВІІ. Тя е дълга 10 м и
широка над 6 м. подът й е обмазван многократно с пречистена глина. В източната
част на сградата има две помещения, разделени от около 0,12 м широка стена. В северното се намират голям брой фрагментирани съдове. Около и в тях е разсипано
овъглено зърно. до разделителната стена е допрян подиум, южната стена на който
е оцветена с червена боя. В деструкциите, сред струпване от овъглени жълъди, се
откри кръгъл златен амулет.
В сграда ВV-1 от хор. ВV се разкриха останки от пещ, чиято стена е украсена
с врязан орнамент, оформящ две допиращи се ленти ъглеста спирала. Същият
или сходен мотив се среща и върху съдове от този хоризонт. Личат два етапа
на обмазване, като по-късната обмазка е овъглена до черно. подът на сградата
е имал три етапа на преустройство, като горните два са пакети от по няколко
обмазки.

Златен амулет. Късен халколит (втора половина на V хил. пр. Хр.). Сн. К. Бояджиев.
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Колективна находка от кремъчни пластини. Късен халколит
(втора половина на V хил. пр. Хр.). Сн. К. Георгиев.

при изправянето и почистването на
южния и западния профил на сондажа
на В. Миков се откри колективна
находка от 12 пластини от т. нар. „лудогорски кремък“, с дължина от 0,12 до
0,25 м.
В южната периферия на могилата се
навлезе покрай северния и източния
край на голямата негативна структура.
В нея се достигна до здрав терен,
оформящ оригиналната й северна
стена. Ситуацията както във вертикал,
така и в хоризонтал показва, че до нея е
имало свободен достъп от всички страни
по време на цялата халколитна епоха.
Насипният слой съдържа керамика
и материали, свързани с последното
халколитно селище. Открити са голям
брой находки – антропоморфни и
зооморфни фигурки, модели на стол и
маса, оръдия на труда от кремък, камък
и кост, рогови бойни брадви, медно
шило в костена дръжка и др. – почти
всички фрагментирани.
14

Керамична антропоморфна фигура, седяща
върху стол. Късен халколит (втора половина
на V хил. пр. Хр.). Сн. К. Георгиев.

Козарева могила – селищна могила
и некропол, гр. Каблешково,
поморийско
Петя Георгиева, Веселин Данов

п

рез 2017 г. продължи проучването на частично разкритата през 2016 г. сграда, част от голяма керамична работилница от късния енеолит. Сградата е
частично вкопана. Различават се ясно деструкции от два етажа. В северната й част
бе разкрита голяма пещ с масивен кожух, изграден върху арматура от греди, която започва на долния вкопан етаж и продължава на горния. през настоящата и
миналата години от сградата са извадени и напълно реставрирани около 60 съда,
повечето с големи размери, много инструменти за правене на съдове, фрагменти
от антропоморфни фигурки и др. Има също още много нереставрирани съдове. В
тази, както и в предишните проучени сгради, е произвеждана керамика.
За да добием повече информация за размерите на селището, бе направен сондаж (5 на 10 м) на около 200 м северно от могилата до сегашното място на извора
на малка река. Бяха открити следи от разрушен жилищен хоризонт – неразрушени
са се запазили само вкопавания, вероятно от сгради. потвърди се предположението, че селището от късния енеолит е било със значителни размери и е било
разположено извън могилата, а площта на могилата е използвана за керамична
работилница.
В некропола бяха открити още два гроба.

Керамична паница с врязана украса, инкрустирана с бяла боя.
Късен халколит. Сн. П. Георгиева.
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Керамична купа, украсена с врязани инкрустирани с бяло линии и с червена боя.
Късен халколит. Сн. П. Георгиева.

Керамичен съд с графитна украса.
Късен халколит. Сн. П. Георгиева.
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Некропол от второ хилядолетие
пр. Хр. до с. Балей,
Северозападна България
Стефан Александров, Георги Иванов, Таня Христова,
Николай Казашки

А

рхеологическите проучвания на некропола с трупоизгаряне до с. Балей, област Видин, през 2017 г. бяха финансирани от Министерство на културата.
На площ от 120 кв. м бяха проучени 19 археологически структури. Четири гробни
комплекса датират в периода преди XV век пр. Хр., 12 – в периода XV–XI век пр.
Хр., а три структури се свързват с поменални практики от втората половина на второ хилядолетие пр. Хр. Всички гробни комплекси представят трупоизгаряне извън
рамките на некропола, като част от изгорелите кости са събирани, почиствани и
поставяни в съд-урна. Урните от ранния период на некропола не са били покривани, докато тези от по-късния са покривани с купи, като в повечето случаи около тях
са поставяни и други съдове и малки предмети.
От проучените четири комплекса от средната бронзова епоха (култура Вербичоара) най-голям интерес предизвиква структура № 65, в урната на която са поставени
две бронзови висулки за коса, подобни на златните висулки от Тополовец, Видинско,
и други такива, открити в Трансилвания и района на Средния дунав. Сред гробните
комплекси от късната бронзова епоха се откроява структура № 72 (култура на Ин-

Бронзови висулки за коса. Средна бронзова епоха (първа половина на ІІ хил. пр. Хр.).
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крустираната керамика), състояща се от три
амфори-урни, покрити с купи-капаци, по
повечето богато орнаментирани с врязани и
моинкрустирани с бяла паста геометрични мо
тиви. Интерес представлява и структура № 66,
в която се комбинират елементи, характерни за
керамичните стилове „Бистрец-Ишалница“ и
„Въртоп“ и такива, характерни за Културата
на инкрустираната керамика.
С разкопките през 2017 г. броят
на проучените структури достигна
81, което представлява около 15%
от предполагаемия общ брой
гробни и поменални комплекси в
некропола. Към настоящия момент
некрополът до с. Балей е единственият проучван такъв от бронзовата епоха в
българските земи, който може да се свърже
с принадлежащото му селище (разкопавано в
периода 1970-1989 г.). Цялостното проучване на
некропола ще даде възможност за разрешаване на
важни проблеми, свързани с ранната история на траките и, в частност, ще хвърКерамична амфора-урна от структура 72.
ли светлина върху широко дискутирания
Късна бронзова епоха
въпрос за прехода от бронзовата към
(втора половина на ІІ хил. пр. Хр.).
желязната епоха в Северните Балкани.

Структура 72.
Късна бронзова
епоха (втора
половина на ІІ
хил. пр. Хр.).
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Археологически проучвания на обект
ул. „Маяк” 1, Созопол
Павлина Девлова, Илия Киров

А

рхеологическите проучвания на обект в УпИ VI-102, кв. 10, ул. „Маяк” 1, град
Созопол попадат в АИР „Старинен Созопол“. Те предоставиха нови данни за
урбанистичното устройство, живота и културата на Аполония понтика. Цялостното
проучване на културните пластове на обекта във връзка с предстоящо реализиране
на инвестиционни намерения даде възможност за изясняване на стратиграфията
в тази част на полуостров Скамни, непрекъснато обитавана с различен интензитет
от архаичната епоха (VI в. пр. Хр.) досега.
В запазения културен пласт, с дебелина достигаща до 1,90 м, в стратиграфски
порядък бяха проучени останки от основите на сграда от 1826 г., построена без
избено помещение (мазе). Беше открит културен пласт със смесени материали –
средновековна и антична керамика и монети.
В този пласт бе проучен
средновековен некропол,
използван в два периода:
късен – XIII-XIV век
(датиран по откритата
керамика) и ранен – XI век
(датиран по находките от Гроб 21
– бронзово и костено кръстчета).
Изследвани бяха основи от
средновековен
параклис
и
антични сгради, изградени от
ломени камъни на калова спойка.
Разкрита бе добре запазена
вкопана структура с правоъгълна
форма (жилище) с материали от
роучени
края на VI – V в. пр. Хр. проучени
бяха и три вкопани в скалите ями от
класическата епоха с материали от V
– IV в. пр. Хр.
ри археологическите разкопки
при
бяха открити многобройни предмети,
принадлежали на древните аполонийаполоний
ци – луксозна вносна и местна трапезАтически червенофигурен кратер с колонки и
на и кухненска керамика, керамични
митологична сцена, представяща мита за Едип
лампи, тежест за стан, прешлени за
цар и Сфинкса. Втора четвърт на V в. пр. Хр.
вретено, монети, амфорни печати,
19

Кръстчета от средновековния некропол (бронз и кост). XI в.

Керамичен аскос – рядък пример, изработен в традицията на сивата монохромна еолийска
керамика. Втора половина на VI в. пр. Хр.

стрела-монета, пулове, астрагали, накити, керамична икона, които ще позволят
анализ, датировка и реконструкция на бита, ежедневния живот, вярванията на жителите на полиса и по-късно на средновековния Созопол.
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ХЕРАКЛЕЯ СИНТИКА ‒
градът на македонските царе
Людмил Вагалински

Т

ози античен град се намира в местността „Рупите“ край едноименното петричко село. Основан е през втората половина на ІV в. пр. Хр. от македонски владетел. до края на ІV в. сл. Хр. „градът на Херакъл в областта на племето синти“ е водещ
селищен център на Средна Струма. Тогава силно земетресение нанася тежки поражения на Хераклея, от които тя не се съвзема напълно. Жителите на града и на принадлежащите му околни селища имат смесен етнически произход – македони, траки,
гърци, келти, илири и римляни. през последните 10 години по югоизточния склон
на хълма „Кожух“ са проучени отлично запазени части от римска крепостна стена,
елинистически и римски жилищни и обществени сгради.
през 2017 г. доразкрихме северния край на централния площад, дълъг по
оста изток-запад цели 100
м. Той включва гражданска
базилика (съдебната и търговска палата), 15 засводени помещения (търговски и
светилища, включително на
богинята Немезида), голяма
обществена сграда, преустроена в раннохристиянска
базилика, портик и стълбища. Новооткрити каменни
надписи разказват за театъра
на града, за негов благодетел,
както и за убит през ІІ век от
разбойници заможен хераклеец (виж www.archaeologiabulgarica.com книжка 2017/1).
плетена
петдесетграмова
Късноримска плетена златна огърлица.
огърлица от почти 24 каратоСн. К. Георгиев.
во злато показва, че и в края
на ІV век в града живеят богати хора. Части от изкусно изваяни мраморни скулптури допълват представата
за изтънчения вкус на хераклейци. Каменни релефи подсказват, че те харесвали и
кървавите гладиаторски игри.
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Селище от римската и късноантичната
епоха по трасето на АМ Струма
край с. покровник, гр. Благоевград
Здравко Димитров, Милена Райчева,
Николай Русев

п

ри спасителни проучвания в местността Ширините, разположена на западния бряг на река Струма, точно срещу Благоевград, бе открито голямо селище от римската императорска епоха и Късната античност.
проучванията през 2017 г. продължиха пет месеца, през които бяха открити пет
сгради и множество други археологически структури – пещи за производство на
керамика, складове със съдове-хранилища, малка баня и др.

Бронзов печат. IV в. Сн. К. Георгиев.

Костен предмет. Сн. К. Георгиев.
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Бронзов връх на вотивна пръчица с форма на птица. ІV-V в.

Сред най-интересните комплекси е огромна сграда с обща площ от почти 5 дка.
В нейните източни предели бе открита и малка раннохристиянска църква.
Находките от обекта, който се простира на площ от над 50 дка, са многобройни
– над 1300.
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Селище и некропол Мощанец 1,
Благоевградско
Галина Грозданова, Таня Христова

С

пасителните археологически разкопки в землището на с. Мощанец се проведоха в периода май-ноември 2017 г., във връзка със строителството на автомагистрала „Струма”. В проучванията участва многоброен екип от НАИМ-БАН,
НИНКН, РИМ-Благоевград, РИМ-Кюстендил, студенти и докторанти на СУ „Св. Кл.
Охридски” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Обектът е разположен на надзаливна тераса на десния бряг на река
Струма, в подножието на северните
склонове на Влахина планина, над м.
Бистраците. проучени са структури
от късноримската (III-началото на V
в.) и ранножелязната епохи, както и
средновековна яма от XII-XIII в.
Основната част от структурите
принадлежат на селище и некропол
от късноримската епоха. Разкрити
са девет жилищни и стопански сгради, 27 ями и вкопани съоръжения
и 70 гроба. Всички те се ситуират
в три отделни сектора на обекта,
обособени топографски с оглед даденостите на терена. В югоизточния
са разположени по-ранните сгради и
вкопани структури, които се отнасят
към началото на III-IV в. В централния сектор, който е и най-полегатата и равнинна част на обекта, се
локализират предимно сгради със
стопански характер. Те са малко покъсни, от IV-V в. В западния участък
на обекта е разположен некрополът
от III-IV в., който е отделен от сградите с каменен ограден зид.
Разкритите зидове и помещения с
добре запазени подови нива показСтъклен съд – унгвентарий.
ват многократни преустройства и
Некропол Мощанец 1. IV в. Сн. К. Георгиев.
преграждания. Сградите са органи24

Бронзова фибула. ІІ в. Сн. К. Георгиев.

зирани в сложни, многоделни комплекси, които са терасирани, съобразно
наклона на терена и са снабдени, поне
частично, с канализационни и водопроводни инсталации. Запазеността на
част от зидовете във височина до 1,101,20 м свидетелства за значимостта
на проучените комплекси. подемният
археологически материал е многоброен: разнообразна по форми и украса
керамика, стъклени съдове, накити –
Бронзова тока. Некропол Мощанец 1. IV в.
обеци, гривни, пръстени, фибули, токи;
Сн. К. Георгиев.
инструменти, монети и др.
Некрополът е биритуален, с превес на
кремациите спрямо инхумациите. Гробните съоръжения са няколко типа: обикновени гробни ями; гробни ями с покритие от стреховидно поставени тегули; гробни
ями, покрити с каменни плочи и цистови гробове. Значителен брой от кремациите са оградени с камъни. Трупоизгарянето не е извършвано на място. Гробният
инвентар се състои от глинени и стъклени съдчета – гърнета, чашки, балсамарии,
пръстенчета, токи и монети.
От Ранната желязна епоха са проучени две жилища, едното от които с правоъгълна форма, и седем вкопани структури, които могат да бъдат определени като
ями. добре запазеното жилище 1 е изградено в традиционната за времето техника
от колове, преплетени с пръти и обмазани с глина. Загинало е вследствие на силен
пожар.
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Спасителни разкопки
на античен обект
край с. полски градец,
община Раднево,
през 2017 г.
Венцислав Динчев

В

разкопките, проведени през септември 2017 г., участваха проф. В. динчев (ръководител; НАИМ-БАН), п. Бакалова (зам. ръководител; АМ „Марица-Изток“), д-р А. Харизанов и А. Иванов (археолози на свободна практика),
Р. Йоргова и М. Илиева (АМ „Марица-Изток“).
Обектът е разположен в западната част на землището на с. полски градец. до
неотдавна теренът му е бил с полегат наклон от изток на запад, към близката Голяма река. Известна денивелация е имало и от юг на север. Средната надморска
височина е около 180 м. днес този терен попада в периферията на открития
рудник № 3 на енергийния комплекс „Марица-Изток”.
при разкопките е установено наличието на жилищно-стопански комплекс от
римската епоха. С централно място в него е сграда с верижно подредени помещения, ориентирана приблизително С–Ю. дължината й е около 38 м. Безспорни в нея са три помещения с приблизително еднаква големина. Северният й
край е бил зает от четвърто подобно помещение или от дворно пространство.
долните части и плитките основи на стените на сградата са от местен необработен камък, на калова спойка. дебелината им варира от 0,50 до 0,80 м. помещенията са с трамбовани землени подове. В някои е имало частично вкопани
долии (хранилища). дървените покриви са били покрити с керемиди – тегули
(предимно) и имбрекси.
В централната сграда са регистрирани две строителни фази. при втората от
тях началната западна стена е демонтирана и подменена с нова, по-дебела. С
нея площта на помещенията е увеличена. преустройството на сградата е било
осъществено скоро след появата й.
Частично изследвани са останки и от други звена на комплекса. Така, на запад
от централната сграда може да се допусне наличието на покрит портик (навес),
а на югозапад – на ограден двор със значителни размери.
Открити са различни движими материали, включително железни оръдия на
труда, бронзови апликации и монети, сребърни накити. Те свидетелстват за
бита и аграрно-скотовъдния поминък на стопаните на комплекса, и позволяват
датирането му във II – първата половина на III в. сл. Хр.
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Железни инструменти, накити и апликации от бронз и сребро. ІІ-ІІІ в.
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Обект „Светилище на нимфите
и Афродита” при с. Каснаково,
община димитровград
Веселка Кацарова

О

т 2014 г. археологическите проучвания на обекта са съсредоточени в изясняването на плана и предназначението на сградата, разположена в северния
край на поляната пред нимфеума, идентифицирана от проф. Ив. Венедиков като
„театър”. Установената с геофизични проучвания площ на сградата е около 1200
кв. м. Археологически разкопки са осъществени на площ от 500 кв. м в нейната
западна половина. Екипът през 2017 г. включва: гл. ас. д-р Веселка Кацарова (НАИМ)
– ръководител, Калина петкова (Национална галерия) – зам. ръководител, гл. ас. д-р
Руслан Стойчев (ИИИзк.), Недялка Кръстева–Аврамова (ИМ димитровград) – археолози. Финансирането е от Министерство на културата
и Община димитровград.
Южният край на сградата бележат два ус
успоредни зида с посока изток – запад. други
два успоредни зида оформят полукръгъл
коридор с външен диаметър 19,20 м
и широчина 2,10 м. Северната и за
западната част от сградата са заети от
правоъгълни помещения, от които
на този етап частично са разкрити
четири. В централното помещение,
чиято площ надхвърля 100 кв. м, са
документирани фрагменти от подова
мозайка и стенописна декорация. до
южния зид на помещението през 2017
г. е открита мраморна статуя на Изида
с височина 0,80 м. Главата и двете ръце
на статуята не са запазени. проучваната
жи
вече четвърти сезон сграда е имала жилищни функции, а голямото помещение с
мозайката вероятно е изпълнявало функци
функциите на представителна, приемна зала.
Строителството на сградата съвпада като
архитек
време с изграждането на целия архитектурен комплекс при извора през втората
половина на II в. Била е ремонтирана
Мраморна глава на сатир.
и украсена с подова мозайка около по28

следната четвърт на III в. В този
си вид тя доживява до 20-те години на ІV в., когато частично е
разрушена и изоставена от собствениците си. почти веднага, в
част от руините й се настанява
население с беден бит, което устройва тук жилища от нетраен
материал. Към останките от това
обитаване се причислява една
яма с големи размери, вкопана
в пласта с разрушения от сградата, проучена през 2017 г. В нея
са били изхвърлени фрагменти от две мраморни колони от
архитектурната декорация на
полукръглия двор и една глава от
мраморна статуя на Сатир.

Мраморна статуя на Изида.
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дЕУЛТУМ – първият римски град
на България
Людмил Вагалински, Христо Прешленов,
Красимира Костова

К

олонията е основана през 70 г. сл. Хр. от пенсионирани римски легионери.
Разположена е край днешното с. дебелт на 15 км ЮЗ от Бургас. Мястото е
дълго време граница с митница между средновековна България и Византия. Оттук започва дългият 142 км български ранносредновековен граничен вал, известен
като Еркесия. Заради отличните си запазеност, достъпност и управление деултум е
единственият археологически обект в България, обявен от Съвета на Европа заедно
с Европейската комисия за европейско наследство (2007 г.). през 2017 г. се проучват три подобекта:
„Северна късноантична крепостна стена“ (Л. Вагалински, НАИМ-БАН)
Разкрита е част от късноримска сграда с каменно-тухлен градеж, заварена от
късноантичната фортификация. Находките включват 130 медни монети, две мраморни оброчни плочки, бронзови
фибули (безопасни игли), бронзови
апликации, костени предмети, глинени лампи и битова керамика.
„Римски императорски храм“
(Х. Прешленов, НАИМ-БАН)
проучена е римска култова сграда, която е унаследена от храма
на императора, функционирал до
последната четвърт на ІІІ век. Старателно изградено римско водохранилище е запълнено след изоставянето му с части от римски бронзови и мраморни статуи, натрошена
мраморна облицовка, строителна и
битова керамика.
„Антични терми“
(К. Костова, ОИМ-Средец)
За пръв път са изследвани градежи, предхождащи основаването на
римската колония. Установи се, че
тя е пострадала в първите 10 години
след нейното основаване. Вражеска
Бронзова апликация от конска сбруя. ІІІ в.
атака удря града при управлението
Деултум, обект 10. Сн. Л. Трайкова.
на Гордиан ІІІ (238-244).
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Глинен антропоморфен
съд. ІІ в. Деултум,
южен некропол.
Сн. И. Чолаков.

Бронзов музикален инструмент. ІІ в. Деултум, южен некропол. Сн. И. Чолаков.

„Южен некропол“ (К. Костова, ОИМ-Средец)
досега са проучени над 250 гроба – прости или стъпаловидни ями, покрити с керемиди, каменни плочи или капак от саркофаг. Срещат се и тухлени. преобладават
погребения от края на І–ІІ век. Некрополът е ползван и през Ранното средновековие. Гробният инвентар е богат: накити (включително златни), оръжие, стъклени и
глинени съдове, инструменти и тоалетни принадлежности.
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Обект площад „Св. Неделя”, гр. София
Веселка Кацарова

А

рхеологическите проучвания в северната половина на площад „Св. Неделя”,
гр. София се проведоха в периода от юли до октомври 2017 г., от екип: гл. ас. д-р
Веселка Кацарова (НАИМ–БАН) – ръководител, Снежана Горянова (НАИМ–БАН), д-р
Александър Станев (РИМ–София) – заместник ръководители,
Владислав Тодоров, Елена Николова, Калина петкова –
археолози, с финансиране по програма „Култура” на
Столична община. Основната им задача бе пълното
изчерпване и документиране на културните
пластове в очертаната през 2015-2016 г.
площ от 700 кв. м. по-голямата част от
тази площ заемат останките от антична
обществена сграда, една антична улица
с посока изток-запад (decumanus) и три
мазета на сгради от периода на Възраждането.
Напълно завършено е проучването на
сградите и структурите от османската
и възрожденската епоха. Разкрито и
документирано е жилище от периода XV–
XVI в. с площ от около 25 кв. м, което има
добре запазени части от дървена подова и по
покривна конструкция. Основите на това жилище са
били вкопани дълбоко в очертанията на едно от поме
помещенията на античната сграда, като са нарушили значи
значителна част от по-ранните културни пластове.
Изяснен е планът на античната обществена
сграда, попадаща в рамките на изследваната площ.
Западната част от сградата е заета от едно голямо
помещение (зала) с надлъжна ос изток-запад, раз
разделено на три части посредством стилобати.
Източно от него са разположени четири квадратни
в план помещения, със сходни размери. В тях са
проучени културни пластове с дълбочина от около
2,00 м, като са открити голямо количество находки,
съоръжения и материални останки, свързани със
Бронзово краче с фигурално
строителството и функционирането на сградата
изображение на Ерос и лъвска
лапа. Краят на II – началото на III в. през римската (от втората половина на II–III в.) и
Сн. К. Георгиев.
късноримската епоха (краят на III–IV в.) – подо32

ви нива от хоросан или трамбована пръст,
трасета на глинени водопроводи и канали,
голямо количество фрагментирани и цели
керамични съдове, тубули за стенно отопление, монети, разнообразни метални и
костени предмети.
В няколко участъка, под подовите нива на
обществената сграда от римската епоха, се
разкриха останки от по-ранна архитектура.
Това са части от зидове, изградени с камъни
и спойка от бял или жълтеникав на цвят
хоросан, които вероятно са носели стени
от кирпич и керемидени покриви. Въз
основа на стратиграфската им позиция и
на монетните находки останките могат да
се отнесат към края на I – първата половина
на II в.
Най-ранните
следи
от
човешко
присъствие в границите на проучения
терен произхождат от пласт с материали от
периода на ранния халколит (V хил. пр. Хр.).

Бронзова статуетка на бог Дионис.
Краят на II – началото на III в.
Сн. К. Георгиев.

Керамични съдове
(стомна, амфориск,
две чаши и две лампи)
и глинени пулчета
за игра. Краят на II –
началото на III в.
Сн. К. Георгиев.
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Небет тепе, пловдив, 2017 г.
София Христева, Божидар Драганов, Камен Станев

п

рез 2017 г. продължи проучването в ЮЗ тераса на Небет тепе с финансиране от Община пловдив и РАМ–пловдив. документирани са над 90 структури от Елинистическия период до началото на ХХ в. и преотложени материали от
халколита, ранната бронзова и ранната желязна епохи.
Най-ранна е улица с подпорен зид от квадри, чиято датировка за момента не
е ясна.
Римски период: продължи проучването на западната крепостна стена, като се
откри и правоъгълна кула, след която фортификационното съоръжение променя
трасето си в южна посока. Намерените в строителните пластове
монети показват, че изграждането е станало през 40-те г. на І в.
сл. Хр.
Непосредствено южно от кулата и източно от стената е имало
хамбар, в който се откри огромно количество зърно, in situ дървена бъчва, паднал стелаж, железни предмети и конска сбруя.
Кулата и хамбара са опожарени
във втората половина на ІІІ в.
Към този период се отнася и частично проучена сграда с цветни
мраморни облицовъчни плочки.
Стена от амфора тип Dressel 24 с печат от времето
на Александър Север (222 до 235 г.). Сн. Р. Златев.

Поансон (печат) с изображение на женска глава. ІV-ІІІ в. пр. Хр. Сн. С. Христева.
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Колективна находка от сребърни денари. 1: денар на P. Clodius M.f. Turrinus;
2-7: денари на Октавиан Август (27 г. пр. Хр. – 14 г. сл. Хр.);
8-9: денари на Тиберий (15-18 г. сл. Хр.); 10: денар на Неро Клавдий Друз,
сечен в Рим през 41-45 г. Обработил Иля Прокопов; сн. С. Христева.

Изясни се ситуацията около документираната през 2016 г. напречна крепостна
стена, която се проследи още 13,40 м в източна посока. Към нея принадлежи и
порта, която е отвеждала към високата част на хълма. Функционирала е след края
на ІІІ в.
през ранновизантийския период външната крепостна стена е била удебелена,
а във вътрешността е изградена триделна сграда. Тя е с вкопан етаж с каменни
стени на калова спойка, а във височина е имала дървена конструкция.
Средновековие: проучи се частично запазена землянка от ІХ-Х в., част от сграда и яма от XII в. От регистрирания през 2016 г. некропол от ХІІ-ХІV в. се откриха
още осем гроба, като интересен е скелет на жена с вързани ръце, положена по
лице. по същото време са извършени и преправки по крепостната стена.
От Османския период се проучиха няколко ями.
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Спасителни археологически разкопки
на ул. „Осъм“ № 11, гр. пловдив
Елена Божинова, Камен Станев

О

Апликация от слонова кост, с изобразени
във висок релеф две човешки фигури.
Римска епоха. ІІ в.
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бектът е разположен в
равнинната част на града,
западно от източната крепостна
стена. проучването се проведе
върху площ от 200 кв. м, но поради
проблеми с инвеститора стерилен
пласт не беше достигнат. документирани са пластове и структури от
Среднове
Aнтичността (II–IV в.) и Средновековието (Х–ХIII в.).
през II в. теренът е застроен с
жилищни сгради, изградени с кирпич върху каменен цокъл. Сградите са загинали от пожар през първата половина на III в. и в по-късен
период зидовете са демонтирани.
В едно от помещенията се проучи
огнище, върху което по-късно е
направена пещ, а в близост е запазен in situ хромел с глинобитно
корито. В опожарените пластове
се откриха колективна находка
от сребърни и бронзови монети,
оловни пломби, екзагии, апликация от слонова кост с релефни
изображения на божества, както
и амулет – модел на брадва с фигура на бик върху нея. предметът
датира от ранната желязна епоха и
вероятно е намерен и пазен от жител на античния Филипопол. през
IV в. е изградена сграда с вътрешен двор с настилка от фрагменти
строителна керамика.
Към края на Х – нач. на XII в. се
отнасят ями, две землянки, една от
които облицована с тухли, и печка,

Бронзова брадва-амулет, със стилизирана фигура на бик.
Ранна желязна епоха. ІХ-VІ в. пр. Хр.

Амфорен печат. Средновековие. ХІ в.

изградена от камъни и тухли с хоросанов плот за печене. В една от ямите се откри
дръжка на амфора с печат. В средата на XII в. теренът е използван за некропол, от
който се проучиха 80 гроба, сред които един в поза хокер. Запазена малка част
от апсида, изградена с камъни и тухли на калова спойка, вероятно е от гробищен
параклис. В ХII в. датира и масивна сграда с цокъл от каменни квадри и стенописна
украса, от която се проучи само южният зид.
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двор, северно от цитаделата
във вътрешния град на плиска
Станислав Станилов, Мариела Инкова,
Станислав Иванов, Росен Йосифов

п

рез сезон 2017 г. под туристическата алея, северно от Цитаделата, бе
разкрито неизвестно досега водохранилище. То има призматична форма с
правоъгълно сечение и размери 3,80 х 5,60 м, ориентация северозапад–югоизток.
Отвън е облицовано с каменни блокове, чиито фуги са измазани с розов хоросан,
а вътрешната страна е изградена от редове тухли. Те стъпват върху ред от
преупотребени каменни блокове, някои с издълбани цилиндрични дупки или тип
„лястовича опашка“. Един от отворите е запушен с двойна хоросанова замазка. дъното
е върху льос, по стените и дъното не бе открита хидрофобна хоросанова замазка,
нито тухлен под. Насипът в щерната е от буци хоросан от градежа, животински
кости, фрагменти от битова и тарна керамика от края на Х – началото на ХІ в.,
както и строителна керамика. Високо в насипа бе открит стенен факлодържател с
форма на човешка ръка и полепнал по повърхността му бял хоросан. На дъното бе
открит оловен печат от ХІ в. Ако се съди по фрагментираните керемиди от насипа,
може да се предположи, че съоръжението е имало покрив. Щерната лежи отчасти
върху насипа на тайния ходник, свързващ езическото светилище в Цитаделата с
неизвестно досега съоръжение под каменната площадка.
Водохранилището се е захранвало с водопровод от керамични тръби, който идва
от северната порта на Вътрешния град и влиза в Цитаделата. В този участък той е
бил прекъснат и въведен в изграденото по-късно съоръжение.

Моливдовул (оловен печат). ХІ в.
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Пластична украса върху глазирани съдове. Х-ХІ в.

Факлодържател
с формата на
човешка ръка. ХІ в.

Югозападно от водохранилището е проучена варница, втора
за цялата история на проучванията в плиска. Има квадратен
план и заоблени ъгли. Изградена е от ломени камъни, входът
е от юг, затворен с голям камък. Варницата е вкопана в сивокафевия пласт и в стария хумус, дъното е върху отухлен льос.
Източно от нея има яма за гасене на варта, а през предишната
кампания, северно от тях, се откри и бъркало за хоросан.
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Късноантична и средновековна
крепост „Букелон“ при с. Маточина,
Свиленградско
Мариела Инкова, Панайот Антонов,
Ирена Добромирова

К

репостта е разположена в непосредствена
близост, северно от с. Маточина, върху високо
елипсовидно плато. първи К. Иречек и К. Шкорпил
я идентифицират с известната от историческите
извори крепост Букелон. днес обаче следите от нея
са напълно заличени – още в миналото укреплението
е било удобна кариера за строителен материал за
близко разположените къщи от селото. Единствено
в южната част на платото все още се извисява
13-метровата средновековна кула.
За разлика от западния скалист венец на платото,
теренът от източната и южна страна подсказва
добре запазен културен пласт. Особено отчетливо
изразено е стъпаловидно оформление от изток,
което най-вероятно сочи трасето на крепостната
стена.
поради недостатъчните финансови средства
проучванията се ограничиха до две контролни
траншеи от източната страна на платото. Резултатите
сочат, че крепостната стена е била дебела 2 м, лицата
са от каменни блокове, а вътрешността – от средни
и дребни ломени камъни на бял хоросан. В една
от контролните траншеи стената е добре запазена
и открита само на 0,10 м от съвременния терен.
Вътрешното лице е старателно обмазано с бял
хоросан. Във втората траншея, едва на дълбочина
1 м, се достигна само хоросановата подложка за
основите на крепостната стена. Вътрешното лице
е частично запазено – от няколко каменни блока.
Вероятно срутване на стената е наложило ремонт,
извършен може би през Средновековието (?). Външното лице е преизградено от дялани камъни на кал и
укрепено с контрафорс, също на калова спойка. На
този етап на проучванията може да се допусне, че
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Дръжка с изображение на
куче, кост. V-VІ в.

Анонимен византийски моливдовул с изображение на св. Богородица Оранта
и метричен текст. XIII в.

Апликация за колан. Медна сплав, калаено покритие. Х в.

крепостната стена е издигната през Късната античност, използвана и доукрепвана
през Средновековието.
проучванията разкриха части от средновековни жилища с инвентар от битова
и трапезна „сграфито“ керамика, които лежат върху насип от късноантичната
епоха. Керамичният, нумизматичен и сфрагистичен материал сочат обитаване
от Късната античност до Късното средновековие.
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Разкопки на средновековния
град Хоталич край Севлиево
Надежда Ботева

п

рез изминалия сезон продължи редовното археологическо проучване на
некропола на църква № 3. Християнският храм и некрополът се намират в
най-източния квартал на града. проучени са общо 40 гроба.
Разкопките дадоха възможност за наблюдения както на погребалния обряд,
така и на облеклото през Второто българско царство. Мъжете са носели ризи,
които се закопчават високо на врата с по няколко сферични копчета. Същите по
форма копчета, сребърни или бронзови, но с по-голям диаметър, са закопчавали
ръкавите. Женските гробове са по-богати. Много разпространени по това време
са бронзовите гривни, изработени от дебела тел, завършващи с петлици. Такива

Възстановка с новооткритите накити от гроб 22. ХІІІ в.
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гривни са носени както от съвсем малки момичета, така и от зрели жени. понякога
техният брой достига от шест до осем, разположени и на двете ръце. Откриват
се и стъклени, както и масивни бронзови и железни гривни, които понякога са
посребрени или позлатени.
С богатството си се отличават гробовете на млади жени. Особено впечатление
правят герданите. Броят на мънистата в тях понякога достига до 10 000–12 000.
преобладават тези от тъмносиньо, почти черно стъкло. понякога те се гарнират
от по-едри мъниста, както от оцветено стъкло, така и от полускъпоценни камъни
– карнеол и планински кристал. Мънистата са подреждани по цветове, т. е. всеки
наниз е имал отделен цвят. Тези огърлици започват високо на врата, почти под долната челюст, и стигат чак до средата на гърдите. предвид на тежестта им можем
да кажем, че те са носени само при специални случаи. празничните накити на
богатите млади жени се допълват от масивни наушници. през изминалия сезон
бяха открити два сребърни чифта от този накит, единият от които е с филигранна
украса.
Сред ефектните находки в некропола се откроява и един знак-евлогия
(благословия) с образите на Св. ап. петър и павел. Открит е в гроб № 28.
Изработен е от олово. Сега е огънат и разкъсан на две части. Този тип евлогии са
се носели пришити или привързани към дреха, шапка, кесия и пр.

Гердан от гроб 36. ХІІІ в.
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Оловна евлогия с образите на апостоли Петър и Павел. ХІІІ в. Графична рисунка: Д. Косева.

Разглежданият оловен знак-евлогия, открит в крепостта Хоталич удостоверява,
че неговият собственик през XIII в. е извършил поклонение в Рим, че е пътувал до
светото място, в случая базиликата „Св. петър”. поклонническият знак е рамкиран
с широка лента, в която е разположен латински надпис: +SIGNA APOSTO/ LORVM
PET/ RIETPAV/LI („Знак на апостолите петър и павел”). Тази разновидност оловни
знаци-евлогии са изработвани в базиликата „Св. петър“ в Рим след 1199 г. Известни
са няколко разновидности, изработени от различни матрици. Различават се по
диспозицията на фигурите на апостолите. Има няколко такива образци, открити в
различни части на Европа. В България такъв знак се открива за първи път.
Стратиграфските наблюдения потвърждават изводите, че некрополът е
функционирал през средата и втората половина на ХІІІ в. Тогава той разрушава
помещения от жилищния квартал от края на ХІІ и нач. на ХІІІ в. Нумизматичният
материал, открит в гробовете, подкрепя тази датировка.
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НАР Калиакра
Бони Петрунова, Елена Василева

п

рез 2017 г. финансирането е осигурено от Министерство на културата и
Община Каварна. Научен ръководител е доц. д-р Бони петрунова, директор
на НИМ, а зам. ръководител – Елена Василева от НАИМ–БАН.
Съобразено със средствата, археологическото проучване продължи само в Сектор
„Некропол“, където се работи от 2014 г. през този сезон бяха проучени нови 13
гробни съоръжения от некропола, като някои са регистрирани още през 2016 г.
Всички гробове са били оформени съгласно християнския погребален обред.
продължи разкриването на архитектурните останки в сектора, като е
направена подробна стратиграфия,
обоснована и с подемния материал,
който се открива в различните пластове. Може да се каже, че най-ранният
хоризонт е от V в. сл. Хр. Следва пласт,
в който се констатират преправки на
съществуващите стени, плочник и
инвентар (питос, хромел). Този втори
хоризонт е от VI век. Съществувалите
тогава сграда, или сгради, са били
опожарени и дълго време на това
място няма следи от обитаване.
през XIV век в античния пласт са
вкопани средновековни гробове.
Некрополът е граждански, като някои
от покойниците са положени със
скъпи гробни дарове.
От две години се проучва и „Късната
сграда”. Сградата е била опожарена,
при което върху запазения плочник
са се срутили част от стените и
покрива. Откритите монети в този
затворен комплекс дават една сигурна
датировка в рамките на периода от
1350 до 1404 година.
Инвентирани са 51 находки, от
които най-впечатляващи са част
от стеатитова икона и нефритена
катарама, като и двата предмета се
Катарама от бял нефрит. XIV век.
датират в XIV век.
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Археологически разкопки на обект
„Средновековен град Трапезица –
сектор Южен“
Деян Рабовянов

п

рез 2017 г. в Южния сектор на крепостта Трапезица се възстановиха ръководените от доц. д-р деян Рабовянов археологически разкопки. Най-значим
резултат от тях е откриването на неизвестна досега църква. представителната еднокорабна и едноапсидна сграда е с размери 6,20 на 11,50 м без притвора. Имала
е богата стенописна и керамопластична украса.
Най-голям интерес предизвиква добре запазената източна част с основата за
олтарната й маса. Върху пода от хоросанова мазилка, настлана с плочи, е била издигната двустъпалната олтарна маса. Нейната колона с размери 100 на 90 см е
изградена от трамбована глина, измазана с дебела до 2 см мазилка. практиката да

Фрагмент от оловна евлогия.
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Стеатитова икона на архангел Гавраил
със следи от оригиналната украса –
позлата и червена боя.

Бронзови кръстове-енколпиони.

се използват зидани стълбове за олтарни маси, украсени със стенописи и покрити
с малко по-широки каменни плотове, е позната от църковното строителство на
Балканите и Византия през XII–XIV в. Опиращата се до дъгата на апсидата основа
на олтарната маса е оформила малко пространство, в което бяха открити заровени
цяла група паметници на християнския култ. Сред тях са девет цели и половинки
бронзови кръстове-енколпиони, части от бронзов и железен процесийни и хоругвени кръстове, оловна евлогия, фрагмент от меден обков с многофигурна композиция и стеатитова икона на архангел Гавраил с ажурна рамка.
положени като реликви, за да подсилят светостта на новопостроения храм,
много от тези паметници на християнския култ са по-стари с векове от времето
на функциониране на църквата – XIV в. Техният брой и характер ни разкриват и
важната роля, която е играла тази енорийска църква за живота на обитателите на
жилищните квартали в южната част на Трапезица и дава представа за религиозното
богатство, съхранявано от храмовете в столицата Търновград.
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Изложба „Българска археология 2017“,
Зала за временни изложби, Втори етаж

