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Културният туризъм в България и ролята му 
за устойчивото развитие на българските региони

Тодор Чобанов

Туризмът понастоящем е сред най-важните икономически 
сектори в България. Средният годишен ръст на приходи от него 
за последните три години е близо 20%, но е налице тенденция 
той да намалява и да достигне темп от 11–12% на година. През 
периода януари–юни 2008 г. увеличението на броя на чуждестран-
ните туристи спрямо предходния период е 17.4%, а увеличението 
в категорията „граждани на ЕС“ е 16.3%. Приходите от междуна-
роден туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни 
на БНБ за първите пет месеца на 2008 г. възлизат на 601,0 млн. 
евро, което е с 12,7% повече в сравнение със същия период на 
2007 г. Разходите на българските граждани за пътувания в чуж-
бина за същия период са общо 636,6 млн. евро или 28,1% повече 
спрямо същия период на 2007 година. Тези и други данни показват 
устойчива тенденция за нарастване на приходите от туриз-
ма, както и увеличаването на оборотите, което се явява серио-
зен аргумент в полза на инвестициите в културно-историческо-
то наследство и развитието на културния туризъм в Родопския 
регион. Стимулиращата за инвестиции среда се онагледява и от 
следната диаграма, показваща съотношението приходи/разходи в 
туризма у нас:
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Фиг. 1 Платежен баланс в туризма (в млн. евро)
*Данните за приходите и разходите от международен туризъм в теку-
щата сметка на платежния баланс за периода 2001–2007 г. са ревизира-
ни през 2007 г. от БНБ.

Фиг. 2. Брой туристи – общо и от ЕС, за периода 2000–2007 г. 
по данни на ДАТ (в хиляди)

Плавното увеличаване на броя на туристите при прибли-
зително запазване на обхвата на съществуващите маршрути 
и броя на дестинациите води до извода, че се увеличава посе-
щаемостта на отделните водещи обекти в сферата на зимния, 
морския и културния туризъм. Това, от своя страна, води до ня-
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колко извода – че е необходимо да се работи непрекъснато за 
тяхното запазване и поддържане в добро състояние, че трябва да 
се полагат систематични грижи за прилежащата им поддържаща 
и туристическа инфраструктура, че трябва да се полагат грижи 
за добрата информираност на нарастващ брой посетители. От 
друга страна, увеличаването на посещаемостта води до възмож-
ността за създаване на второстепенни маршрути, до повишаване 
на приходите от отделните обекти, до стимулиране растежа на 
вторичните приходи и други полезни ефекти.

Туризмът присъства като приоритет в плановете и страте-
гиите на повечето области и общини в България. Даденостите 
на страната дават възможност за развитие на екотуризъм и 
културен туризъм, основан на интересите към уникалния за Бъл-
гария ландшафт, съхранената природа – флора и фауна, птиците, 
риболова, екстремните преживявания, балнеологията, традицион-
ните местни занаяти и обекти на културно-историческото на-
следство.

Културно наследство и туризъм. Различни експертни оцен-
ки, правени от Министерството на културата и ДАТ, предвиждат, 
че около 20–25% от туризма у нас ще се свързва с културното 
наследство на страната. Това е значителен потенциал, който в 
момента не се използва. Той е особено значим за зони като Ро-
допите, които не обхващат значителни морски курорти и трябва 
да компенсират тази даденост с други атрактивни дестинации. 
Алтернативният подход е създаването и експлоатирането на 
маршрути, които включват обекти от региона и са свързани с 
действащите големи курорти, като особен акцент трябва да се 
постави на морските курорти по Южното Черноморие и Пампо-
рово.

Трябва да се отбележи, че потенциалът на културното на-
следство в България способства за развитие на смесени форми на 
туризъм, при които се посещават както културни, така и природ-
ни забележителности. Други полезни „хибриди“ са комбинацията 
от балнеолечебен с културен туризъм, религиозен (поклоннически) 
с природен. Този комплексен подход увеличава привлекателността 
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на отделните региони. Природните дадености на България допус-
кат по-специални форми на туризъм, като спелеоложки туризъм, 
катерачество, екстремни спортове и др. Съчетаването им с кул-
турен туризъм ще доведе до повишаване на привлекателността 
на регионите.

Източник: Стратегически план за стратегия за развитие на 
българския туризъм 2006–2009

Фиг 3. Видове туристически услуги и техният относителен дял 
в общото предлагане

Както е видно от приложената статистика, понастоящем 
около 11–12% от туристическите услуги се свързват с културния 
туризъм. Този дял е все още сравнително нисък на фона на очак-
ванията за 30% дял от целия обем туристически услуги. Все още 
ниският процент на културният туризъм се дължи на различни 
фактори – лоша осведоменост на туроператорите за отделните 
дестинации, пренебрегване на културния туризъм като значима 
възможност за печалби, недостъпност или влошена достъпност 
на значимите обекти, доминирането на традиционния ски и морски 
туризъм, липса на ясна политика по отношение на културния тури-
зъм и др. Същевременно дял от 11% е по-висок, отколкото изход-
ното положение към 1989 г., когато чуждестранният туризъм на 
практика не се обвързваше по никакъв начин с културното наслед-
ство. Прави впечатление, че в много от сайтовете на туристиче-
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ски оператори, предлагащи услуги в България, се посочват различни 
специализирани пакети в сферата на културния туризъм. За увели-
чаването на неговия дял активно спомагат и значимите археологи-
чески открития, най-вече свързаните с тракийското наследство, 
които намират широко отразяване в световните медии.

Фиг. 4. Дялово разпределение на легловата база по типове туристически центрове 

към 1 януари 2006 г.

Разпределението на легловата база понастоящем не е в пол-
за на културния туризъм. Тя се свърза основно с морския, балнео-
ложкия и ски туризма и до голяма степен се концентрира в голе-
мите курорти. Други центрове с концентрация на легловата база 
са големите градове, както и второстепенните курорти, свързани 
с балнолечебния или планинския туризъм. Може да се заключи на 
база на наличната информация, че специализирана леглова база, 
предназначена да обслужва преимуществено културния туризъм, 
понастоящем почти няма, а където я има, се е изградила в послед-
ните години. Такава се изгражда основно във връзка с основните 
дестинации като Царевец, Перперикон, Татул и др.

Съгласно данните на ДАТ културният туризъм понастоящем 
в България заема дял около 17–18%, което е значително по-малко, 
отколкото средните нива за държави като Гърция, Италия, Испа-
ния, за които този дял е между 35 и 45%. Въпреки това налице 
е положителна тенденция за увеличаване на дела на културния 
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туризъм и утвърждаването му на трето място след морския и 
спатуризма. Прави впечатление, че има значително разминава-
не между общия дял на културния туризъм (ок. 17–18%) и дела 
на услугите, специализирани в този сектор (едва 11%). Това се 
дължи на различни фактори, но води до извода, че предлагането 
на специализирани турустически услуги, свързани с културно-ис-
торическото наследство, значително изостава зад търсенето. 
Очертава се значителен дял от 7–8%, който представлява един 
вид неорганизиран културен туризъм, най-вече вътрешен, който 
не ползва никакви специализирани услуги. Това очертава значите-
лен потенциал за повишаване на приходите от културен туризъм 
чрез обхващане на този дял и предоставянето на нови и разно-
образни услуги. Именно тук ключова роля имат местните коали-

Фиг. 5. Видове туризъм, практикувани през 2007 г. 
по данни на ДАТ
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ции, публично-частните партньорства и иновативните модели на 
управление. Понастоящем, поради спецификите на националното 
законодателство, водеща роля при осъществяването на тези мо-
дели имат единствено общините.

Данните от различните региони очертават проблематична 
картина. На първо място налице е сравнително постоянен дял на 
броя на нощувките с известно повишаване след 2000 г. при плавно 
нарастване обема на легловата база. Процентът на заетост на 
средствата за подслон извън големите курорти е сравнително 
нисък, а дори и в местата на тяхната концентрация не надмина-
ва 20–25%, което е значително по-нисък дял от този, характерен 
за Черноморския регион със заетост от 30 до 60% за активния 
сезон. Не е ясно при увеличения брой нощувки в различни курор-
ти, разположени в близост до културни дестинации, увеличава ли 
се пропорционално делът на традиционния туризъм или е налице 
преразпределение на един сравнително постоянен дял между тра-
диционния и културния туризъм. Наличната информация не дава 
представа за средствата за подслон, имащи пряко отношение 
към културния туризъм, както и за наличието на т. нар. малки 
селски къщи и квартири, които играят важна роля за туризма в 
планинските райони.

Основен въпрос, който се задава във връзка с културния ту-
ризъм, е как развитието му би подобрило икономическото състоя-
ние на населението в регионите. Понастоящем не може да се даде 
конкретен отговор на въпроса колко точно регионалният туризъм 
би подобрил състоянието на отделните общини при възходяща 
тенденция на сектора. Това се дължи на различни фактори, най-
вече на факта, че статистическите данни, които са достъпни, са 
непрецизни и не е възможно да се прецени доколко туризмът влияе 
на местния икономически продукт, каква заетост генерира, как-
ви парични потоци са пряко свързани с туризма и т.н. Например 
показателят „брой нощувки“ на практика смесва нощувките на 
туристи с тези на лица, практикуващи други дейности, например 
бизнес, служебни задачи и т.н. Особено трудно е отделянето на 
ефекта на културния туризъм от общия ефект на туристическа-
та индустрия в Родопския регион.
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Категорично може да се констатира, че строителството 
на места за подслон, макар и временно, повишава равнището на 
заетостта в местните общности. Същото се отнася за дей-
ностите по консервация и реставрация на културно-исторически 
паметници. Наличната статистика показва, че като се изключат 
Черноморието и големите ски курорти, няма рязък ръст в броя на 
местата за подслон и броя на леглата в тях. Долкото има ръст 
в останалите случаи, той се дължи основно на замяната на съ-
ществуващи структури с нови, които имат по-голям капацитет, 
или на реновиране със същия ефект. Най-високата концентрация 
на места за подслон си остава в големите населени места и ку-
рортните селища. Проблемите на пазара на ваканционни имоти 
и световната ипотечна криза със сигурност ще се отразят не-
гативно на строителството на нови места за подслон в отдел-
ните региони и ще създадат проблеми основно на центрове като 
Слънчев бряг, Банско, Пампорово и др. с изявено свръхзастрояване. 
Останалите центрове ще бъдат по-слабо засегнати.

Функционирането на места за нощувка, хотели, ресторанти 
и други, свързани с туризма обекти, и снабдяването им с храни-
телни продукти представляват най-трайните и значими форми на 
икономическа активност, свързани с туризма.

Наистина значим и траен ефект обаче би могло да има един-
ствено ако бъдат привлечени, чрез национални и международни 
туроператори, туристически групи и отделни туристи, тъй като 
само по този начин би се получил концентриран ефект и наистина 
туризмът би заел значителен дял в местната икономика. Пона-
стоящем отделните региони у нас са все още слабо разработени 
за чуждестранния културен туризъм.

Значително се подценява ролята на селския туризъм в съ-
четание с културен. Селският туризъм позволява създаване на 
заетост без значими инвестиции в инфраструктура. Именно сел-
ският туризъм, който би следвало да се стимулира в значителна 
степен от различни мерки по оперативните програми, би следвало 
в най-значителна степен да подобри икономическите показатели 
на местните общности. Измерването на ефекта от свързаните 
с туризма форми на заетост би трябвало или да стане една от 
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дейностите по настоящия проект, или би следвало да бъде прове-
дено в рамките на отделен проект. Държавната администрация 
в лицето на ДАТ понастоящем не предлага нито конкретен отго-
вор на въпроса за ефекта на туризма върху местните общности, 
нито е разработила и въвела методологии за измерването му. Тук 
би могъл да се търси чуждестранният опит, включително и на 
експерти и организации от Република Гърция.

Фиг 6. Актьорите в сферата на културния туризъм
За да се анализира правилно ролята на културния туризъм 

за устойчивото развитие, трябва да се приеме, че физическата 
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територия може да бъде едновременно финансов ресурс, еколо-
гичен ресурс и колективна памет, която да се предава на бъде-
щите поколения; с добавена стойност, състояща се от самото 
създаване на обменна връзка като продукт на съвременната кул-
тура (фиг. 7). Такъв интегриран подход несъмнено е валиден и 
би донесъл необходимите плюсове при неговото осъществяване, 
ако това се направи възможно в българските условия и като се 
отчетат особеностите на съществуващия модел, както и въз-
можностите той да бъде реформиран и развиван „на по-висока 
скорост“ по речника на ЕК, тоест ако бъде направено възможно 
„наваксването“ на съществуващото изоставане.

Фиг. 7. Територията като ресурс и рамка за създаването 
на добавена стойност

Формирането на туристическия продукт се явява централ-
на тема на разглеждания подход. Отправна точка за неговото 
провеждане следва да бъде посочена конкретно – това е анализ на 
главните физико-строителни параметри на териториалните зони, 
водещ до оценка на тяхната привлекателоност, трансформируе-
мост, оценка на техния капацитет за натоварване и оттам – на 
потребителския потенциал, основна характеристика на всеки ту-
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ристически продукт. Схемата на анализите на параметрите е 
представена на фиг. 8:

Фиг. 8. Анализиране на параметрите

Подходът за изграждане на културно-туристически дести-
нации следва да борави с понятието „капацитет на туристиче-
ско натоварване“, определено по-горе, което се определя на база 
на различни параметри – количество и вид на природните и кул-
турните ресурси, устойчовост и еластичност на екосистемите, 
подложени на туристическа употреба, броя на потребителите и 
вида употреба, вида на проектирането и вида на туристическите 
структури, тяхната плътност и разпределение и поведението на 
туристите. Оформят се и се аргументират в плана 3 различни 
аспекта на капацитета на натоварване – фиг 9:

Предлаганият подход развива идеята за създаването на сис-
теми, познати у нас като „маршрути“, „културни маршрути“ или 
по друг начин, философията на които е, че отделните звена в тях 
изпъкват не сами по себе си, а като част от цялото. Създава-
нето на такива системи позволява „разпръскването“ на модела и 
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„разпростирането“ му върху множество второстепенни дестина-
ции, еко и културни, гарантира включването в туристическия по-
ток на елементи, които сами по себе си неминуемо биха останали 
изолирани. В този случай избраният подход се явява единствено 
верен и като такъв следва да се използва в най-пълна степен при 
изпълнението на дейности в сферата на културния туризъм.

Понастоящем България няма официална стратегия за култур-
ния туризъм, няма и законова дефиниция за туризъм. В този сми-
съл усилията на експертната общност следва да се насочат към 
запълване на именно тези дефицити. Заинтересованите страни 
следва да предложат проект за дефиниция на културен ту-
ризъм, както и проект за дефиниция на „маршрут“ и други 
свързани понятия.

Без приемането на национална стратегия е невъзможно ус-
пешното развитие на културния туризъм и превръщането му във 

Фиг. 9. Аспекти на натоварването на обектите.



16

фактор за устойчиво развитие на регионите. Тази стратегия 
следва да се придружава от подробен план за действие. Сама по 
себе си обаче тази стратегия не би могла да произведе необходи-
мия ефект. Тя би следвало да резултира, след своето приемане, в 
серия от законодателни промени в следните области:

Промени в закона за регионалното развитие
Промени в закона за културното наследство
Промени в закона за концесиите
 Промени в подзаконовата рамка, свързана с темите на 
плана
Промени в законите за собствеността
Промени в данъчното законодателство

От особена значимост е механизмите, които ще се въведат 
в отделните закони, да придобият конкретни измерения на регио-
нално и местно равнище. Това може да стане чрез стимулиране 
на промени в регионалните планове за развитие и общинските 
планове за развитие. В значителна степен следва да се изме-
нят общинските планове за туризма, където ги има изработени, 
а където няма – да бъдат изработени съобразно предписанията 
на плана. Важно е промените в законодателството стриктно и 
подробно да регламентират заложения в проекта „комплексен“ 
подход, като създадат механизмите за преодоляване на същест-
вуващия хаос със статута на собствеността, правилата за сто-
панисване и управление, правата и задълженията. Казано по друг 
начин, трябва да се осъществи, чрез серия от изменения в за-
конодателството, една цялостна регламентация на културния 
туризъм, каквато понастоящем в България няма. Основа за та-
кава регламентация като рамка, съдържаща отделните ключови 
елементи, би могла да бъде една обща стратегия за културния 
туризъм, породена от настоящия план.

Особено важно е да се регламентират гъвкави модели на 
публично-частно партньорство, които да позволят създаване-
то на устойчиви и ефективни регионални и местни коалиции, кои-
то да застанат зад управлението на зоните и да обезпечават 
всички свързани дейности. Такива коалиции следва да включват 
туристически оператори, хотелиерски и ресторантьорски обеди-
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нения, местните музеи, общинските администрации. Моделът за 
създаването на такива местни коалиции, правилата по които те 
ще извършват своята дейност, и правата, които държавата би 
им делегирала, следва подробно да се регламентират в обновена-
та законодателна рамка. Успешното внедряване на подобен модел 
би следвало да стане след „тестове“ – пилотно стартиране на 
една, две или няколко операции, които да покажат в рамките на 
една до три години дали моделът може да действа ефективно, 
какви са трудностите, силните и слабите страни. Възможно е 
този модел на публично-частни партньорства и големи местни 
или регионални коалиции да се окаже по-устойчив и по-продукти-
вен от „чистото“ концесиране, тъй като при последното неминуе-
мо се изолират някои от участниците в туристическите процеси 
на регионално или местно равнище.

Законодателните промени сами по себе си не могат да про-
изведат нужния резултат. Необходимо е да се гарантират меха-
низмите, които да доведат до изпълнение на заложените промени 
в различните закони и подзаконови актове. На първо място в 
средносрочен план това означава реформиране на съществува-
щата специализирана администрация и обезпечаване на рефор-
мираните звена с капацитета да извършват дейностите, които 
водят към изпълнение на плана и неговите елементи. Това би мог-
ло да включва обучение на ключови експерти в чужбина, туининг 
проекти и други форми на двустранно и многостранно сътрудни-
чество, които биха способствали за изграждане на необходимия 
капацитет у българската администрация.

Съществуващата Агенция по туризъм следва в средносро-
чен план да бъде реорганизирана, като един от вариантите е 
да бъде издигната в ранг на министерство и слята с култура-
та в институция, до голяма степен наподобяваща италианското 
министерство на културното наследство и информацията. Този 
подход има своите големи предимства, тъй като Министерство-
то на културата традиционно в България се явява принципал на 
културното наследство, а също така отговаря и за авторските 
права и сродните им права, които имат значение за развитието 
на културното наследство и туризма, за създаването и функцио-
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нирането на културните индустрии. Новата администрация би 
следвало да изгради капацитет да планира и проектира дейности 
в цялата страна, както и да подпомага общините. До 2013 г. 
администрацията би следвало да направи всичко възможно да се 
изразходват максимум възможните средства от оперативните 
програми, особено средствата, предвидени за туризъм. Ако се 
налага, следва да се създадат временни звена в реформираната 
администрация, които да обезпечат планирането и проектиране-
то, като това би могло да се извърши и чрез трансформиране на 
вече съществуващи звена.

Особено място заема в разглеждания модел данъчното обез-
печаване на туризма и създаването на финансови механизми, 
чрез които планираните зони и маршрути да бъдат устойчиви. 
Понастоящем в България няма реално връщане на събираните от 
държавата и общините туристически такси към обектите, кои-
то представляват атракции. Няма ясни правила, което позволява 
насочването на тези средства за други нужди и води до нулева 
възвращаемост за самите обекти. Следва да се изработи модел, 
по който да се гарантира директната възвращаемост от турис-
тическите такси към обектите, които стимулират туристиче-
ските потоци. Следва да се гарантират и механизми, които да 
обезпечат правилното и целесъобразно разходване на средства-
та. Възможно е и създаването на допълнителни механизми, като 
например мярка за стимулиране на инвестициите чрез данъчни 
облекчения за инвеститорите. Възможно е и създаване на нацио-
нален фонд, който да отпуска безлихвени заеми и/или грантове. 
Обмислено е и създаването на специален облигационен инстру-
мент, който в съчетание с еврофондовете да обезпечи дълго-
срочните инвестиции в културните дестинации и развитието на 
зоните и маршрутите. 

Друг проблем, който следва да се адресира от стратегията, 
е рекламата на маршрутите и отделните обекти в тях. Пона-
стоящем държавата, която се явява водещ собственик на кул-
турно наследство, отделя ок. 5 милиона лева годишно за реклама 
на целия туризъм, докато в съседните Гърция и Турция сумата 
е между 120 и 140 млн. евро на година. Създаването на зоните 
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и маршрутите в тях ще изисква значителна реклама, която на 
първо време, до реализирането на различни модели за публично-
частно партньорство и концесиране, ще трябва да се поеме от 
държавата. Тук са възможни различни подходи, но най-добрият е 
въвеждането на проектно начало и конкурсно начало, а не да се 
предвиди просто директно субсидиране на ДАТ, тъй като послед-
ното би довело до неефективно разходване на средствата.

Реформата на административните звена и създаването на 
нови механизми са невъзможни без широко въвеждане на принци-
пите на децентрализацията, деконцентрацията и аутсорсинга на 
функции и услуги.

 Децентрализацията по отношение на културния туризъм 
се изразява в прехвърляне на отговорностите по стопа-
нисването на обектите от държавата към местни коали-
ции с водеща роля на общините в този процес. Децентра-
лизация може да се осъществи успешно и по отношение 
на функции от контрола, консервацията и реставрацията, 
административните услуги и др. От гледна точка на плана 
децентрализацията би се изразила в „прехвърлянето“ на 
зоните и маршрутите от държавата към местни коали-
ции.
 Деконцентрацията по отношение на културния туризъм е 
преместването на части от администрацията и нейните 
звена в страната. По подобен начин въпросът е решен 
в много европейски държави, например чрез поставянето 
на ключови звена в населени места с висока концентра-
ция на културно наследство, отваряне на местни офиси и 
т.н. Такава деконцентрация лесно и евтино би могла да се 
осъществи чрез използване и оптимизиране на съществу-
ващата музейна мрежа, включително и чрез одържавяване 
на т. нар. регионални исторически музеи, които биха могли 
да извършват разнообразни услуги, свързани с администра-
цията на културния туризъм и с културното наследство 
въобще.
 Аутсорсингът по отношение на културния туризъм оз-
начава да се изнесат от администрацията функции, кои-
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то тя по принцип не изпълнява добре. Тези функции или 
дейности се делегират на публични или граждански орга-
низации, фирми, общини, коалиции. Тук са възможни различ-
ни варианти, като по отношение на културния туризъм 
аутсорсингът има огромен потенциал по отношение на 
възпроизводството на културни ценности (копиране), ав-
торските права, контролните функции, стопанисването на 
конкретни обекти, извършването на регистрационни дей-
ности и издаването на разрешителни документи.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ 
КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Станислав Станилов

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Значимост

Изискването значимост е пряко зависимо от оценката на 
па метника, която следва проучването. Изследването определя па-
ра метрите на паметника, преди всичко неговата хронология. Зна-
чимостта е свързана косвено с хронологията и се определя от 
обществения интерес, какъвто по отношение на археологически-
те паметници винаги е имало в модерните общества. Най-често 
интересът към паметниците, пряко свързани с историята на съ-
временните нации, е по-висок от този към другите археологиче-
ски култури, оставени от етноси, които нямат преки наследници 
в съвременния свят. Това обаче се отнася предимно за „абориге-
ните“, т.е. за обществата, обитаващи съвременните територии. 
Масовите туристически потоци проявяват повишен интерес към 
ефектни култури, непознати за тях, например тракийската кул-
тура в българските земи или пък към най-висшите достижения 
на Древността, като културата на Римската империя по българ-
ските земи. Интересът към археологическите паметници има в 
много отношения митологичен характер по две причини – първата 
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е изобщо митологичният характер на историческата памет, а 
втората – непосредствената връзка с миналото, които осигу-
ряват на съвременните общества археологическите паметници. 
Образува се в някаква степен сакрално пространство, което има 
голямо значение за оценката, защото я прави много пластична.

Невинаги интересът е масов, много често той владее оп-
ределени социални прослойки от горните равнища на общество-
то. Масов интерес се проявява предимно при функционирането на 
туристическите структури. В годините след Втората световна 
война той нараства във връзка с повишаване общото образова-
ние на модерните и модернизиращите се общества. Всъщност 
значимостта има две лица – едното за специалистите и другото 
за любителите. Често оценките на значимостта се разминават, 
защото за изследователите на Древността незначителни на 
пръв поглед артефакти имат голяма стойност за изследването 
на историята, а друг път впечатляващи с размери и качество, но 
стандартни паметници предлагат по-малък принос в това отно-
шение. 

От всичко, казано дотук, следва значимостта на паметници-
те по смисъла на туристическата дестинация да се определя от 
баланса между двете тенденции. С други думи значим туристиче-
ски обект е онзи археологически паметник, към който има траен 
обществен интерес у максимален брой субекти. Веднага трябва 
да се отбележи, че значимостта е подвижна субстанция и може 
да бъде насочвана с определени мерки. 

Визуалност

Визуалност на паметника е връзката му със субекта, която 
има две страни – теоритична и практическа. Теорията изисква от 
артефакта (движим и недвижим) да бъде преди всичко максимално 
достъпен за наблюдателя. На второ място стои изискването той 
да има реконструктивна стойност, т.е. състоянието му да бъде 
такова, че да представя първозданния му вид. Паметник, в който 
зрителят не може да разпознае артефакта на културата, има 
твърде ниска стойност като туристическа дестинация. Тук визу-
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алността е пряко свързана с консервационната и реставрационна 
дейност, която има две цели – да опази паметники от разруши-
телните сили на времето и да го представи на обществото в 
най-близък до първозданния му вид. В същото време оригиналното 
винаги трябва да превишава по обем реконструираното, защото 
иначе артефактът няма да бъде паметник, а копие, имитация и 
т.н. Визуалността на комплексите от паметници (музейни екс-
позиции и архитектурни ансамбли) зависи и от начина, по който 
те са представени на публиката повече, отколкото единичните 
паметници. Особена важност тук има степента на запазеност, 
която в България винаги представлява особен проблем. Визуал-
ността на недвижимите паметници зависи много от техния обем 
(големина), което в архитектурен смисъл значи и монументал-
ност. Тук противоречието е в изискването оригиналът да бъде 
по-голямата част от паметника, с което най-често се губи мо-
нументалността. Нарушаването на това изискване се позволя-
ва при различни случаи, най-често за реставрация на крепостни 
стени, където възможните обеми са ясни. Не бива да се забравя, 
че надграждането на архитектурни форми има положително зна-
чение и за опазване на оригинала. 

Визуалността има и естетическа страна. Естетизацията 
зависи много от качеството на консервацията и реставрацията, 
но и от средата, в която е разположен паметникът. За движи-
мите паметници това е експозицията на музея, а за недвижими-
те – околната среда. Отсъствието на естетизация унищожава 
значителна част от усилията, положени за социализация на па-
метника.

СЪЩНОСТ НА МАТЕРИЯТА

Проучване

Проучването включва откриване на паметника и изследване-
то му с недеструктивни и деструктивни методи. Извършва се от 
висококвалифицирани научни кадри, лицензирани за тази дейност. 
Проучването има емпиричен и теоретичен характер и цели иден-
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тификацията на паметника (хронология, морфология, функция, кул-
турна принадлежност). Без идентификация паметникът е негоден 
за туристическа дестинация. Проучването представлява основа-
та на социализацията на паметника във всяко едно отношение. 
Главното изискване към изследователите във връзка с използва-
нето на паметника в сферата на културния туризъм е неговото 
максимално съхраняване и бързо предоставяне за консервация и 
реставрация, както и необходимото опазване на естествената 
околна среда (конфигурация на терена, растителност и пр.). Со-
циализацията на археологическите паметници изисква завършено 
проучване. При движимите паметници това е възможно в относи-
телна степен, защото изследователската работа представлява 
процес с голяма продължителност. След публикуването на памет-
ника изследванията продължават понякога десетилетия, преди да 
изчерпят възможностите, които той предоставя. При недвижи-
мите паметници завършеното проучване също има относителна 
стойност, преди всичко защото най-често паметникът е част 
от ансамбъл, поради което се проучва, публикува и социализи-
ра на части. Този процес има важно значение за функцията на 
паметника като туристическа дестинация, защото поетапното 
изледване и в частност самите разкопки също представляват 
туристическа дестинация сами по себе си. 

Консервация и реставрация

Консервацията е сложен процес, в който комплексни мерки 
осигуряват по-нататъшното съхраняване на паметника в мор-
фологичната му цялост. Консервацията не представлява завър-
шен в абсолютния смисъл процес, защото нейните методи нямат 
постижения, които да осигурят паметника „за вечни времена“. 
По тази причина паметникът (движим и недвижим) се нуждае 
от консервационна поддръжка. В противен случай загубва своята 
визуалност, следователно и стойността си по отношение на ту-
ристическата дестинация. 

Реставрацията се състои във възстановяване на определени 
липсващи обеми от движимите и недвижими паметници, оценява-
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но по определени международни изисквания. Според тях възстано-
веното не трябва да превишава по обем оригинала. Освен това 
новите форми трябва да имитират липсващите, но с категорични 
означения за оригинала и имитацията. Реставрацията също се 
нуждае от поддръжка, понеже и новите материали подлежат на 
стареене, най-вече при връзката между оригинал и реставрация. 
В противен случай тук също се губи визуалността, респективно 
стойността като туристическа дестинация.

Консервацията и реставрацията трябва да се извършват от 
проектирането до изпълнението под контрола на специалиста, 
проучил и идентифицирал паметника. В противен случай се получа-
ва изкривена характеристика и се профанира самият паметник.

Социализация

Социализацията на паметниците означава тяхната връзка, 
вписването им в обществения живот. Тя включва всички мерки, 
които правят достъпен паметника за интереса на цялото об-
ществото, включително и най-вече онези, които широко практи-
куват туризма. Социализацията започва с публикуването на ре-
зултатите от изследването, в едни случаи последвани незабавно 
и от изложения с популярен характер, издавани в голям тираж. 
Всъщност чрез средствата за масова информация социализация-
та понякога върви успоредно с проучването. В тези случаи често 
се появява и дезинформация, свързана с особеностите на емпи-
ричното изследване. Социализацията има нетраен характер и се 
нуждае от поддръжка, особено по отношение на нейната стой-
ност като туристическа дестинация. Постоянното внимание към 
паметника е свързано твърде много с туроператорските фирми и 
качеството на неговото експониране. Социализацията по смисъла 
на културния туризъм (туристическа дестинация на археологиче-
ските паметници) има четири условия:

Достъп

Достъпът до движимите паметници се определя от функ-
ционирането на музея, в който се съхраняват и социализират. 
Достъпът до движимите паметници се отнася и към спомената-
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та визуалност – витрините трябва да бъдат така устроени, че 
посетителят да получи максимума впечатление от паметника. В 
този смисъл чрез различни мерки може да се акцентува върху де-
тайли, отделни или цели групи паметници. Възможни са различни 
форми на експониране с много нива на атрактивност, включител-
но модерна електронна техника.

Достъпът до недвижимите паметници има далече по сложна 
характеристика поради обстоятелството, че не може да бъде 
поставен в изкуствено създадена среда или ако това по някакъв 
начин стане, представлява изключение. Достъпът се осигурява 
на първо място от инфраструктурата, каквато най-често при 
откриването и проучването на паметника няма. Изграждането на 
инфраструктура – път, електроенергия и вода, е най-съществена-
та част от възможността посетителят да постигне непосред-
ствен визуален контакт с него. След това идва екстериорът, 
който се състои от алеи, площадки, стълбища, а също облагоро-
дяване обстановката чрез устройване на паркова среда. Най-важ-
ното за външния достъп до недвижимите паметници е възмож-
ността да се обхване с един поглед възможно най-голяма част от 
неговия обем. Различно стои въпросът за вътрешния достъп, ако 
памет никът има затворено пространство. Тук достъпът зависи 
от характера на консервационно-реставрационните работи, кои-
то задължително трябва да имат предвид посещението. Влизане-
то в паметник на културата трябва да осигури безопасност от 
две страни – една за посетителя и друга за паметника. Интери-
орът трябва да бъде така устроен, че по възможност да лишава 
човека от непосредствен физически контакт с артефакта. 

Режими

Режимите се класифицират на две групи – режими за изуча-
ване, консервация и реставрация и режими за посещение. От пър-
вите се ползват специалистите по съответната специфика, а от 
вторите – обикновените, така да се каже, масовите посетители, 
т.е. туристите. Режимът за специалистите най-често е извън-
реден, във време, когато експозицията е затворена за посещение. 
Ако работата с движимия паметник изисква повече време, той се 
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сваля от експозицията за лабораторно изследване, консервация, 
реставрация, като се замества с копие или съответното указа-
ние на специален надпис. При работа с недвижими паметници ре-
жимът често е свободен, т.е. специалистите работят, без да се 
ограничава достъпът на посетители. Ако не може да се осигури 
пълноценна визуализация, паметникът се затваря за посетители. 
Най-важната задача в този случай е да не се допусне конфликт 
между двата режима.

Тук много важно е работното време на експозицията от дви-
жими паметници, което трябва да се синхронизира с потока от 
посетители. На второ място е цената на билетите – тя се съоб-
разява със социалните групи от посетители. В това отношение 
съществуват сложни режими, които съобразяват финансовите 
възможности с цената на билетите и с работното време успо-
редно. Така се постига максимален социален ефект. Същото се 
отнася и за режимите при недвижимите паметници. Разликата 
е в условията, защото недвижимите паметници изискват специ-
ално внимание. Значителна част от тях са много чувствителни 
към атмосферните условия и при определени случаи се затварят 
за посещение. Съществуват паметници, които не могат да „прие-
мат“ голям брой посетители не само поради ограничените си 
площи (обеми), а и защото множеството създава неблагоприятни 
условия за тяхното опазване (прах, влага и пр.). Най-свободен е 
режимът при недвижимите археологически паметници на откри-
то в природна обстановка, където посетителят се запознава с 
тях в условията, предлагани му от екстериора и интериора. При 
комплексите върху големи площи поддържането на режими изисква 
голям персонал и строг контрол.

Поддръжка

Поддръжката се изразява в мерки, които да не позволяват 
негативни промени в морфологията и структурата на паметни-
ците и на средата, в която се намират. Първата мярка е охрана-
та, специфична за двете групи паметници. Нейните цели и задачи 
се определят от характеристиката на всеки паметник, изразени 
в предписание на експертите. Втората страна на поддръжката 
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е постоянното наблюдение върху самите паметници и тяхната 
среда, при което се коригират настъпилите по различни причини 
изменения в тях. Поддръжката на движимите и недвижими памет-
ници изисква висококвалифициран персонал и значителен ресурс.

Контрол

Контролът върху проучването, консервацията и реставрация-
та и социализацията на паметниците има за цел да поддържа 
високо равнището на тяхната легитимност в обществото. Той 
се изразява в оценка на дейността на професионалистите и в 
определени мерки за необходимите корекции. Контролът се осъ-
ществява според изискванията на закона от специални държавни 
и обществени институции на национално и местно равнище. В 
много отношения контролът зависи от състоянието на професио-
налната среда на археолози, консерватори и реставратори, на 
музейни работници. От друга страна, контролът зависи от със-
тоянието на държавната и общинска администрация. Контролът 
е пряко свързан с дейността на прокуратурата и съда, които са 
крайна инстанция в тази дейност. Самата система за контрол 
трябва да има възможности за взаимодействие вътре и вън от 
професионалната среда, както и да спазва строго принципа на 
откритост.

Дестинация за културен туризъм 
на праисторически обекти

Недвижимите паметници на праисторията имат особено 
място в културния туризъм поради специфичната си характерис-
тика. Те нямат монументален израз, защото материалните следи 
са отложени селищни могили и некрополи, които при пручването 
за идентификация се разрушават. 

Единствената селищна могила в България, която представ-
лява изключителен интерес и се намира в състояние, подходящо 
за дестинация, е при село Караново, Старозагорско (община Нова 
Загора). Могилата се разпростира върху 1700 кв. м площ, с висо-
чина на културните напластявания 12,40 м, и съдържа останки 
на поселения от каменната (неолит), каменно-медната (енеолит, 
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халколит) и ранната бронзова епоха. В резултат на продължител-
ните проучвания изследователите успяват да създадат изключи-
телно важната за праисторическата епоха таблица (хронологи-
ческа скала), която включва тези култури от цяла Югоизточна 
Европа. Могилата при Караново е първият паметник, еталон за 
изследванията на праисторическите култури в Югоизточна Евро-
па, датирани на около 6200 години пр. Хр.

Културните платове в могилата са седем:
Караново I, II и III се отнасят към каменната епоха.
Караново IV е междинен пласт между каменната и каменно-

медната епоха.
Караново V датира от началото на каменно-медната епоха.
Караново VI е от втората половина на каменно-медната епо-

ха.
Караново VII е от първата половина на бронзовата епоха.
В могилата при Караново е открита така наречената бу-

кел керамика. По своите особености глинените изделия са много 
близки до съдовете от културния пласт на Омирова Троя.

Могилата при Караново е открита през 1936 г. Години наред 
с нейното проучване се занимава проф. Васил Миков, а по-късно 
и проф. Георги Георгиев. Тук са работили археолози от редица ев-
ропейски страни и Съединените щати. През последните години 
разкопките ръководи проф. Васил Николов. Макар че значителна 
част от могилата все още не е разкопана, с помощта на нови 
методи и технологии продължава усъвършенстването на изграде-
ната хронологическа система. 

Обемът е запазен, с изключение на разкопаните площи. Защи-
тен е от разрушение с бетонна черупка, има монументален израз 
и представлява дългосрочен обект за проучване. Има модерна инф-
раструктура, изградена археологическа база с музей, достъпен 
през целия летен туристически сезон.

Останалите недвижими праисторически паметници представ-
ляват естествени пещери, в които са открити и се откриват 
следи от първобитния (праисторическия) човек. 

Най-нова (новооткрита) от праисторическите пещери е 
„Козарника“ в района на Белоградчик (от северната страна на 



30

Западна Стара планина). Също представлява естествена кухина 
във варовиков скален масив. Останките в нея са от старокамен-
ната епоха в българските земи. Изследванията, които са още в 
начален етап, показват, че първите хора тук са се появили преди 
1 милион години. Те започнали да проникват в Европа от Африка 
и учените смятат, че преселението им е през територията на 
днешна България.

Още при започването на разкопките в пещерата MКозарника“ 
са открити многобройни кремъчни остриета, а също и много кос-
ти от пещерна мечка, див кон, носорог, мамут, саблезъб тигър – 
животни, с които първобитните хора са се препитавали. В резул-
тат на изследванията за първи път става известно, че някои от 
тези животни са обитавали земите в Югоизточна Европа.

Пещерата MКозарника“ била обитавана чак до късния палео-
лит – така наречения Mграветски период“ или граветска култу-
ра – около 38 хиляди години пр. Хр. От тези времена са намерени 
не само кремъчни остриета, но и различни украшения от кост, 
сред които най-многобройни са мънистата.

Пещерата MКозарника“ е открита през 1998 г. от Групата 
за изследване на палеолита към Археологическия институт при 
Българската академия на науките. Оттогава тя се проучва от 
българо-френска експедиция, в която участват всички български 
специалисти, изучаващи старокаменната епоха. Тя няма специ-
ално изградена инфракструктура, а материалите се намират в 
Националния археологически институт с музей при БАН (София). 
Туристическият интерес към „Козарника“ има относителен харак-
тер и реализацията му изисква специален PR.

Останалите пещери, съдържащи археологически култури от 
праисторията, имат монументален израз и за това представля-
ват атрактивни обекти за културен туризъм:

Първите следи от палеолита, най-старата епоха в история-
та на човечеството, у нас са намерени в пещерата (Бачо Киро“ 
край Дряновския манастир. Тя се намира в подножието на дълбок 
пролом и представлява естествена кухина във варовикова скала. 
Направените проучвания свидетелстват, че тук са се заселили 
хора преди повече от 47 хиляди години пр. Хр. в така наречения 
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Mмустиерски период“ (мустие). Това били неандерталците, които 
обитавали пещерата дълго време. От този период в насипите са 
намерени кремъчни остриета – единственото им оръжие в жес-
токата битка за оцеляване.

Когато през късния палеолит неандерталците напуснали пе-
щерата, в нея се заселили кроманьонците, чиито наследници сме 
ние, съвременните хора. Изследователите на палеолита наричат 
този период ориняшки (ориняк) и го датират към 43 хиляди го-
дини пр. Хр. Тогава хората все още не умеели да правят съдове 
от глина и единствените следи от тяхното присъствие са също 
кремъчните остриета, но вече по-съвършени от тези на неандер-
талския човек, както и оръдия на труда от кремък, кост и рог. 
Срещат се украси от кост и амулети, които свидетелстват за 
естетическите и религиозните представи на тези хора.

Следите от човешко присъствие в пещерата MБачо Киро“ са 
открити през 30-те години на миналия век от английската архео-
ложка Дороти Гарот и българския археолог Рафаил Попов. Продъл-
жителни проучвания прави Групата за изследване на палеолита 
към Археологическия институт с музей при Българската академия 
на науките начело с доцент Николай Сираков през 70-те години. 
Резултатите от проучванията са издадени в отделна книга на 
английски език. Намира се в непосредствена близост до истори-
ческия Дряновски манастир, чиято инфраструктура обслужва и 
пещерата „Бачо Киро“.

Пещерата „Темната дупка“ се намира в живописната до-
лина на река Искър, близо до село Карлуково, Врачанско. Скалният 
масив е от варовик и пещерата представлява естествена кухи-
на в него. Тук културните пластове стигат до 5 метра и в тях 
са намерени многобройни следи от присъствието на първобитни 
хора. При разкопките са открити няколко хиляди кремъчни острие-
та за обработка на кожа, а също от кост, рог и дърво. Особено 
интересни за учените са кремъчните върхове, обработени така, 
че да бъдат монтирани към дървени стволове. Това са първите 
копия и харпуни, с които човекът осигурявал препитанието си.

Проучванията показват, че първите хора се заселили в пе-
щерата близо 180 хиляди години пр. Хр. и я обитавали с различни 
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прекъсвания докъм 13 хиляди години пр. Хр. В културните плас-
тове са изучени така наречените Mхоризонти“, всеки от които 
представлява свидетелство за определен период на непрекъснат 
живот на това място. Дебелината на хоризонтите в пещерата 
край Карлуково показва, че тези периоди са били продължителни, а 
това е особено важно откритие тук.

Следи от първобитен човек в MТемната дупка“ са открити 
също през 30-те години на миналия век от Дороти Гарет и Рафаил 
Попов. Групата за изследване на палеолита към Археологическия 
институт с музей при Българската академия на науките провежда 
разкопки в нея през втората половина на миналия век в продълже-
ние на 15 години. Резултатите са издадени в два тома на англий-
ски и френски език. 

Деветашката пещера е една от най-големите в България. 
Тя е разположена на десния бряг на река Осъм, северозападно от 
село Деветаки, Ловешко. Входът є с височина 55 м и ширина 35 м 
се открива в скалист бряг. Зад него следва широка зала, на чийто 
таван има 7 огромни отвора, наричани от местните хора Mокна“, 
или прозорци. Пещерата предоставяла много добри условия за жи-
вот, тъй като е изключително просторна, сравнително суха и 
защитена от силни въздушни течения. Нейните обитатели осигу-
рявали част от препитанието си от рибата в пълноводната река, 
която тече наблизо.

Археологическите проучвания показват, че в Деветашката 
пещера са се заселили хора още в зората на човешката исто-
рия – през мустиерския период на палеолита. Тя е била обитавана 
през енеолита, бронзовата и желязната епоха, дори по време на 
римското владичество в нашите земи. От II до IV в. пещерата 
е служела за тракийско светилище. Най-голямо обаче е било по-
селението от времето на енеолита. От неговите останки са 
разкопани три жилища, които били изградени от обмазан с глина 
плет. Намерени са фрагменти от глинени съдове и много натро-
шени кости от диви и опитомени животни, с които хората са се 
препитавали.

От направените изследванията е установено, че през раз-
личните исторически епохи обитателите на пещерата са използ-
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вали различни части на обширното є пространство. Например 
през палеолита те живеели в левия проход на пещерата, а през 
енеолита в десния клон и в централната зала.

Останките от древни култури в Деветашката пещера ста-
ват известни на науката през първите десетилетия на миналия 
век. Пръв за тях пише академик Гаврил Кацаров през 1921 г., след 
това професор Васил Миков провежда разкопки и Mразчита“ някои 
от праисторическите периоди на нейното обитаване от човека. 
Проучванията през втората половина на миналия век са затруд-
нени, тъй като една част от пещерата е превърната в храни-
лище за зреене на млечни продукти, а друга – във военен склад 
за горива. В тази връзка пещерата има изградена, макар и сега 
запусната, инфраструктура. Тя има изключителен монументален 
израз и представлява изключителен природен феномен. За това 
и се оценява като много добра туристическа дестинация, без да 
има каквато и да било връзка с откритите тук движими археоло-
гически паметници 

Пещерата „Магурата“ е истински шедьовър на природата и 
на човешкия творчески дух. Тя се намира в Северна България, на 
17 км северозападно от Белоградчик. Образувана е в южния склон 
на карстовия рид Рабишка могила. Пещерата се състои от няколко 
големи и малки зали като Триумфалната, Слънчевата, Зловещата, 
Тронната, Зала на сталактоните, Зала на поваления бор, свързани 
с галерии и пещерни тунели. Веднъж попаднал сред ледената пле-
теница от сталактити и сталагмити, човек има усещането, че 
се намира в неземен, вълшебен свят.

В пещерата има следи от живот, като се започне от неоли-
та и се стигне почти до края на Античността. Повечето находки 
произхождат от римската епоха. Известно е обаче, че най-много-
бройни са били нейните обитатели през каменно-медната епоха – 
период, от който следи от човешко присъствие са открити във 
всички галерии. Оригинален паметник от това време са рисунки 
по стените на една от галериите, разпределени на осем групи в 
различни места на пещерните ръкави. Те са уникално творение на 
човека от праисторическата епоха, тъй като подобни изображе-
ния не се срещат никъде в цяла Ютоизточна Европа. Направени 
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са с охра и гуано – тор от прилепи, примесени с глина – Mбои“, 
които първобитният майстор е нанасял с пръсти върху снежнобе-
лите варовикови стени.

В отделните групи рисунки има 55 женски, 23 мъжки, 11 живо-
тински фигури и 16 знака. Изображенията са съвсем примитивни 
и схематични – женските фигури са с вдигнати ръце и торсове 
като триъгълници, обърнати с върха надолу, а мъжките са пред-
ставени с една плътна линия и топчеста глава. В най-богатата 
композиция фигурите са групирани на два реда. В долния ред са 
изобразени ловци, опъващи лък срещу няколко огромни птици. От 
животните могат да се различат кучета, мечки и различни ви-
дове птици. Знаците представляват кръгове, вълни и шахматно 
подредени квадрати. Сцените са посветени на култа към пло-
дородието, а знаците представляват символи. Те са свързани с 
магическите обреди, които обитателите на пещерата изпълня-
вали, за да измолят помощ от божествата в трудната борба за 
оцеляване.

През 1862 г. MМагурата“ е посетена за първи път от Феликс 
Каниц. Най-ранните публикации за нея принадлежат на професора 
по история от университета в Харков (Украйна) Марин Дринов. 
През 20-те години на миналия век проф. Васил Миков провежда 
разкопки в пещерата, а десетина години по-късно излиза и книж-
ка с някои от рисунките. Продължителни разкопки ръководи през 
1961 г. доц. Румен Катинчаров. Пещерата има изградена инфра-
структура с обезопасен туристически ход. Част от нея е пре-
върната в уникална съвременна винарска изба, което може да се 
съчетае с възможностите на паметника на праисторическата 
култура в туристическата дестинация. 

Туристическа дестинация 
на недвижимите паметници 
на тракийската археология

По предварителна оценка, по смисъла на туристическата 
дестинация, най-ефектни в България са тракийските паметници. 
Това се отнася за тези, които е оставил погребалният и поме-
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нален култ – тракийските могилни некрополи, техните гробници 
и недвижимите паметници, които се намират в тях. Тракийските 
градове, доколкото са запазени следи от тях, могат да се пред-
ставят предимно във връзка с некрополите. В това отношения 
изключенията са редки – Севтополис и Перперикон. Почти всички 
некрополи се намират вън от съвременните културни агломера-
ции и в различна степен са привързани към инфраструктурата, 
затова общата оценка е невъзможна. Консервацията и реставра-
цията само на две от тях могат да се смятат за завършени и 
по-нататък те се нуждаят само от опазване и поддръжка – Ка-
занлъшката гробница и гробницата в Гинина могила от комплекса 
MСборяново“. И двете имат изрядна инфраструктура и корекции-
те се отнасят предимно за туристическите услуги. Останали-
те проучени недвижими паметници на тракийските некрополи са 
в незадоволително състояние по отношение на консервацията и 
опазването.

Мегалитите в Странжа и Сакар

Думата Mмегалити“ означава на гръцки Mголеми камъни“. С нея 
археологията отбелязва различни по характер и време паметници, 
изградени от огромни необработени или полуобработени камъни.

За строителните похвати на обитателите на нашите земи 
в началото на ранножелязната епоха дават представа своеоб-
разните мегалитни гробници, наречени долмени – от келтската 
дума Mтолмен“, т.е. маса. В най-обикновената си форма долмени-
те представляват четири или шест масивни плочи-блокове, кои-
то образуват четвъртита камера и преддверие, покрити отгоре 
с каменни плочи. Блоковете, от които са изградени долмените 
у нас, достигат дължина от 1 до 3,5 м, ширина – от 0,60 до 
2,10 м и дебелина – от 0,15 до 0,60 м. Наместването, издигането 
и подреждането на такива каменни маси на известна височина, 
за да бъдат покрити камерите, е изисквало значителни техниче-
ски умения. Долмените в Странжа и Сакар били изграждани от 
естествено цепещи се гранити и гнайси, вероятно за да имити-
рат гробници, изкопани в скалите. Над тях били издигани могилни 
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насипи от пръст, високи около 3 метра, укрепени в основата си с 
кръг от необработени камъни.

Според формата си долмените се разделят на 6 групи: про-
тодолмени, при които са използвани естествени природни струп-
вания на камъни, еднокамерни, еднокамерни с дромос (коридор), 
двукамерни, двукамерни с дромос, долменоподобни цисти (вкопани 
в скалата камъни).

Всички проучвани досега гробници са ограбени още в Древ-
ността и затова не е ясно дали са били единични или семейни. 
Някои изследователи смятат, че това са хероони, т.е. подобно 
на някои тракийски гробници, те представляват светилища на 
погребаните в тях вождове, макар и много по-примитивни. Други 
твърдят, че не са гробници, а скални светилища.

Съществува теория, според която териториите, заети от 
долмените, съвпада с териториите, по които са се разселили 
траките от племето одриси. Изследователите са на мнение, че 
тези паметници са свързани вероятно с много стар, специфичен 
тракийски култ, тъй като долмени се срещат на различни места 
в Европа. Това подсказва наличието на общи корени или взаимни 
влияния в определен тип древни култури.

Мегалити в Родопите

Родопските мегалити представляват скални гробници и ниши 
с вдълбани в скалата басейни към тях.

Гробниците са изсечени в камъка, имат овална или трапецо-
видна форма. Обикновено входът се намирал от едната страна 
или отгоре и се затварял с каменна плоча. Срещат се обаче и 
гробници с входове както отстрани, така и отгоре. При проучва-
нето на някои напълно запазени гробници, непокътнати от набе-
зите на древни или пък съвременни иманяри, са открити гробове 
с трупополагания и трупоизгаряния. Това означава, че траките, 
които са изграждали тези погребални съоръжения, са практикува-
ли и двата ритуала.

Трапецовидните гробнични ниши били изсичани в отвесни ска-
ли, обикновено на групи. Тъй като са относително малки, учените 



37

предпологат, че в тях са били поставяни урни с праха от изго-
рените останки на покойниците. На върха на някои от скалните 
масиви с ниши има площадка с малък басейн с улей, от който е 
изтичала кръвта при извършването на жертвоприношения.

Към мегалитите в Родопите принадлежи и единственият из-
вестен засега кромлех – съоръжение от дванадесет побити в 
земята трапецовидни блока, високи 2–3 м, които образуват елип-
са. Най-вероятно това е храм на открито, подобен на известния 
кромлех Стоунхендж във Великобритания.

Родопските мегалити стават известни едва през втората 
половина на ХХ в. Първите публикации за тях са дело на Димчо 
Аладжов, по-късно за тях пише доц. Валерия Фол. За първи път 
Геор ги Нехризов открива и проучва кромлех според методически-
те изисквания на съвременната археология.

Мегалитите създават големи възможности за маршрутна 
дестинация на отделни групи, защото се намират в характерни, 
обособени райони на две от най-красивите планини на България. 
Не разполагат с изградена модерна инфраструктура, но създават 
други възможности. Тяхното посещение може да се организира не 
само с моторизиран превоз, но и пеш, на велосипеди или с коне 
(екотуризъм). Значителна част се разполагат в защитени от 
„Натура“ райони и затова маршрутите могат да се комбинират 
с посещението на природни резервати.

Перперикон

В пазвите на Източните Родопи, недалече от град Кърджали, 
в местността Перперек са открити руините на цял тракийски 
град. Името Хипарпериакон е известно от средновековни тек-
стове като означение на епископията и на крепостта, която се 
намира на най-високата тераса на възвишението. От нея е запа-
зена висока осмостенна кула, която се извисява величествено над 
цялата околност. Но онова, което със своето отминало великоле-
пие вълнува въображението ни по неповторим начин, е врязаният 
в скалния масив Г-образен дворец, дълъг 80 и широк 30 метра. Той 
представлява сложен архитектурен комплекс от стълбища, кори-
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дори и зали. В средата се намира тронната зала с останки от 
каменен трон вляво от входа. В източната и западната част на 
двореца има две правоъгълни помещения, разделени на по десет 
клетки, които всъщност са саркофази. До тях има малък храм със 
запазен и досега постамент за олтара. Без съмнение това е по-
менален комплекс от мавзолеи, посветен на култа към мъртвите 
царе и жреци.

Ако се съди по леглата, направени от дебели греди върху 
равно изсечените отвесни скатове на скалата, дворецът се е 
издигал поне на три етажа. Не са открити дялани каменни блоко-
ве, което показва, че останалите части от постройката са били 
дървени. До този дворец, върху най-високата тераса на хълма, е 
започнато проучването на друга подобна сграда, чието предна-
значение ще стане ясно след пълното є проучване. Внушителни-
те размери на двореца в Перперек и особеното му устройство, 
което говори за религиозни функции, е накарало изследователите 
да мислят, че това е прорицалището (храм за предсказания на 
бъдещето) и прочутото светилище на древногръцкия бог Дионис, 
което се търси на различни места в Родопите.

Дворецът в Перперек е открит от проф. Стамен Михалов 
и Иван Балкански, които са направили и първите разкопки. През 
последното десетилетие на миналия век проучването му продъл-
жава проф. Николай Овчаров, който установява, че по полегатите 
склонове на хълма също има врязани в скалата, макар и по-малки 
постройки. Това го кара да изгради тезата, че тук, към светили-
щето на бога Дионис, през IХ–VIII в. пр. Хр. е възникнал тракийски 
град. На самия връх има останки от римска и средновековна кре-
пост. Паметникът е достъпен чрез провинциалната пътна мрежа 
до подножието, където се изгражда съвременна база. Към арте-
фактите води пешеходна пътека, по която придвижването е бавно 
и трудно. Предстоящо е изграждането на модерна туристическа 
инфраструктура, включително механизиран достъп до върха. 
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Казанлъшката гробница 

Прочутата гробница при Казанлък е била изградена е в края 
на IV или началото на III в пр. Хр. Тя е представлявала вечно 
обиталище на неизвестен тракийски цар и неговата съпруга, из-
градено от камък и след това покрито със землен насип с кону-
совидна форма. Състои се от три помещения – каменно открито 
преддверие, коридор с триъгълен свод, правоъгълно преддверие и 
кошеровидна куполна погребална камера, изградена от тухли. Об-
щата дължина на тухления корпус е 5,80 м.

Казанлъшката гробница била ограбена в Древността и зато-
ва по пода на помещенията са намерени само отделни и не особе-
но значими предмети. Но със своите великолепни, добре запазени 
стенописи самата гробница представлява паметник с несравни-
ма стойност.

В преддверието са изобразени бойни сцени на конница и пе-
хота, от които разбираме какво е било облеклото на траките и 
как са били въоръжени. 

В основната фигурална композиция в куполното помещение е 
развита темата Mугощение“. Сцената е разгъната около съпруже-
ска двойка, погребана в гробницата. Покойният знатен тракиец, 
облечен с разкошни одежди и увенчан със златен венец, седи тър-
жествено на стол без облегало пред четвъртита маса, отрупана 
с блюда. В едната си ръка той държи чаша, а с другата поема леко 
десницата на съпругата си, която седи на пищно изработен стол 
с високо облегало. Отдясно на тракиеца пристъпва млада жена 
с поднос плодове в ръцете, следвана от роб виночерпец и две 
робини, които надуват медни тромпети, а зад тях – два богато 
оседлани коня, малък роб коняр и телохранителят на покойния. От 
другата страна към съпругата приближават бавно две робини, 
поднасящи кутия и сандъче с накити и син воал; зад тях е спряла 
квадрига, чиито коне се опитва да усмири кочияш. Тържествената 
сцена представя едновременно сватбено и погребално угощение, 
съпроводени от военни игри и надбягвания с колесници.

Казанлъшката гробница е открита на 19 април 1944 г. слу-
чайно при прокопаване в могилата на галерия за противосамолет-
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но скривалище. Това извършили войници от противовъздушната 
отбрана. Когато започнали да копаят галерията, те попаднали 
на грубо иззидана стеничка. Любопитството ги накарало да я 
разбият, след което влезли в тесен коридор, а оттам в кръгло 
засводено помещение, в което оскъдната светлина отвън раз-
крила пред очите им един бляскав и непознат свят. Веднага след 
това е било извършено системно научно разкопаване на могилата, 
премахване на могилния насип, а стенописите са били консервира-
ни и на места укрепени.

Гробницата при Казанлък е единственият образец на живопис-
та от епохата на елинизма по нашите земи. На неповторимите 
є фрески, свидетелство за високите достижения на тракийска-
та художествена култура, са посветени многобройни изследва-
ния, публикувани в красиви издания, някои от които са на чужди 
езици и се разпространяват из цял свят. Обявена е за паметник 
на културата със световно значение под закрилата на ЮНЕСКО. 
Има изградена инфраструктура и перфектно копие в мащаб 1:1 за 
масовия туризъм.

Гробницата при Свещари

Край село Свещари, близо до Исперих, Разградско, се намира 
тракийски култов комплекс от погребални могили и скални све-
тилища. В една от могилите е разположена просторна гробница, 
градена от дялани камъни, която е ярко свидетелство за история-
та и духовното развитие на траките. Тя се състои от три поме-
щения – преддверие, централна и странична камера. В централна-
та камера са разположени две каменни легла, малко и голямо, като 
пред голямото е била моделирана фасада на храм. Северната и из-
точната страна на помещението са оформени като колонада, но 
вместо на колони корнизът е положен върху женски фигури с вдиг-
нати нагоре ръце, наречени на гръцки кариатиди. Скулптурните 
изображения са били живописвани, но за съжаление цветовете са 
доста повредени. Оцветени са и пластичните каменни украси – 
корнизи и бордюри. Високо над каменните легла има недовършена 
стенопис, на която е представен обредът на обожествяване на 
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владетеля покойник. По време на ритуала той получава златен 
венец от ръцете на богиня, облечена с дълга одежда.

В насипа на могилата са проучени останки от жертвени ями 
и огнища, които свидетелстват, че при насипването са извърш-
вани сложни погребални обреди.

В гробницата при Свещари е погребан владетел със съпру-
гата му, управлявал царството на тракийското племе гети през 
втората половина от III в. пр. Хр. Всички скъпоценни вещи, съпро-
вождащи покойниците в отвъдния свят, са били разграбени още 
в Древността, а фасадата на храма пред голямото легло е била 
разбита. Останали са няколко малки гръцки съда, железен жезъл, 
мъниста и части от столче.

Така наречената Гинина могила е проучена при редовни ар-
хеологически разкопки през 1982 г., проведени от доц. Мария Чи-
чикова и д-р Тотю Иванов. При подготвителните работи входът 
на гробницата е открит с геофизични уреди. Консервирана от 
Института за паметниците на културата, тя има изградена мо-
дерна инфруструктура и е достъпна за посещение по всяко време 
на годината. Обявена е от ЮНЕСКО за паметник със световно 
значение.

Гробницата в Жаба могила

Околностите на Стрелча, Пловдивско, са известни с няколко 
тракийски могилни некропола. В землището на града през 70-те 
години на миналия век е разкопана най-голямата от тях, наричана 
Жаба могила, висока близо 20 м. По време на нейното проучване е 
открита куполна гробница с правоъгълно преддверие и монумента-
лен вход от обработен камък. Гробницата е била ограбена още в 
Древността. Очевидно иманярите са проникнали през купола, тъй 
като входът е останал непокътнат. Пред него са разкопани ос-
танките от двуосна колесница с два впрегнати в нея коня и тре-
ти кон пред тях. От сбруята на конете са запазени 50 сребърни 
апликации. Тази Mсхема“ на подреждане повтаря изображението на 
плочата от Шаплъдере, където погребалната процесия се състои 
от двуоса кола с два коня, пътник, колар и конник пред тях.
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От другата страна на могилния насип е открито светили-
ще с три помещения, разположени Г-образно, с каменна фасада 
на входа. Тя е била украсена с орнаменти, а над самата врата 
симетрично са били разположени два релефни лъва с обърнати на-
зад глави. Цялата каменна украса, включително лъвовете, е била 
оцветена със земни багрила.

Археологът Георги Китов, който открива паметника, свързва 
гробницата и светилището в един култов комплекс, представля-
ващ мавзолей на мъртвия владетел. Според него поклонниците са 
имали достъп както до гробницата, така и до светилището, но 
светилището е било изградено по-късно. Целият комплекс датира 
от V в. пр. Хр.

Жаба могила е разкопана през 1975–1977 г. Тя има голямо зна-
чение не само за проучването на тракийската гробнична архитек-
тура и каменна пластика. За пръв път по откритите в нея съо-
ръжения е установено устройването на гробница като мавзолей в 
комплекс с отделен храм, а това изцяло променя представите на 
учените за тракийските погребални обреди. Има инфраструктура 
и е достъпна за посещение.

Гробницата при Александрово

Открита е в самия край на ХХ в. близо до село Александрово, 
Хасковско. Изградена от прецизно издялани каменни блокове, тя 
има монументален вход с дълъг дромос и характерна кръгла кон-
струкция с купол. Най-вероятно е била ограбена още в Древност-
та, тъй като в нея не са намерени никакви ценни вещи, които 
съпровождат покойника в отвъдния свят.

Гробницата е забележителна преди всичко със стенописите 
по стените на гробната камера, където сред обичайните за IV в. 
пр. Хр. геометрични и растителни орнаменти е разгърната добре 
позната композиция, представяща лов на глигани. В сравнение с 
фреските в Казанлъшката гробница живописното изпълнение тук 
е далеч по-примитивно, но затова пък изображението е изключи-
телно по своя сюжет. Конници и пешаци, въоръжени и придруже-
ни от кучета, преследват огромен глиган. Особено впечатление 
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прави масивната фигура на мъж, вдигнал с две ръце голяма брадва 
с две остриета. Той е изобразен в профил като останалите ге-
рои в сцената, но за разлика от тях е съвсем гол. Това показва, 
че ловната сцена има обреден характер и е свързана с някакъв 
тракийски култ. Подобно заключение потвърждава и формата на 
брадвата в ръцете на голия ловец – това е познатият от ран-
ната елинистична култура Mлабрис“, който в средиземноморския 
свят представлява най-ранният символ на властта. Стенописи-
те от гробницата при Александрово са ценни не само със своето 
духовно съдържание, но и със сведенията, които ни дават за об-
леклото на траките, за въоръжението им, за сбруята на техните 
коне и т.н.

Гробницата при Александрово е проучена през 2000–2001 г. 
от доц. Георги Китов, който я датира в самото начало на IV в., а 
това означава, че засега това е най-ранната тракийска гробница 
със стенописи. Най-вероятно в нея е бил погребан някой от мест-
ните царе, а свещената ловна сцена в гробната камера е била 
посветена на неговия култ. Има изградена инфраструктура, но е 
в процес на консервация, която се провежда много бавно. Заради 
режима на опазване, преди завършването на консервацията, е до-
стъпна за посещение по изключение. 

Долината на царете

Това е Казанлъшката котловина, известна предимно с мекия 
си здравословен климат. Тук е открит цял комплекс от гробни и 
поменални съоръжения на древните траки, повечето от които се 
намират на север от тракийския град Севтополис. Значителна 
част от могилите са проучени чрез разкопки, а други са разру-
шени от иманяри. Има и непроучени могили, за които не се знае 
какво представляват. Без съмнение обаче богатите и пищно ус-
троени могили са принадлежали на местните тракийски владете-
ли, от които най-известен на историята е Севт III.

Много от тракийските могили се оказват монументални 
гробници, някои от които са украсени с каменна пластика и сте-
нописи.
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В някои случаи гробовете са частично запазени, каквато 
е гробницата в могилата Оструша. Тя се разпростира върху 
100 кв. м площ и се състои от 6 помещения. В камерата са откри-
ти скелет на кон, сребърна сбруя, върхове на копия, фрагменти от 
съдове. Единични са непокътнатите гробници като тази в Малка-
та могила, където са намерени скелет на знатен мъж и неговите 
инсигнии – свещени символи на властта, два жезъла от кост с 
формата на лабрис (двойна брадва) и масивен златен пръстен. 
Освен тях в гроба са намерени многобройни накити, тоалетни 
принадлежности, съдове.

Първа в Долината на царете е проучена куполната гробница 
при Казанлък. Тя е скромна по размери и има съвсем опростен 
план, но онова, което я отличава от останалите гробници, са 
нейните прекрасни стенописи, покриващи вътрешните стени на 
коридорите и куполното помещение. Тази изумителна по своята 
оригиналност декорация несъмнено е творение на първокласен ху-
дожник от епохата на ранния елинизъм, който е следвал най-хуба-
вите традиции на древногръцката живопис от IV в. пр. Хр.

Монументалните гробници с разнообразна архитектура и де-
корация са били предназначени не само за последни обиталища на 
тракийските царе. Някои от тях са представлявали мавзолеи, т.е. 
храмове на култа към мъртвия владетел. Гробницата в Сашова 
могила например е била издигната през III в. пр. Хр. и близо цял век 
е съществувала като храм, след което е била покрита със землен 
насип.

Доскоро в Долината на царете бяха проучени едва петнаде-
сетина могили гробници, от които най-прочута е Казанлъшката. 
През последното десетилетие на века обаче броят им нараства 
на няколко десетки, тъй като в тях все по-често започват да 
проникват иманяри. Тогава археолозите са принудени бързо да 
проучват застрашените паметници, макар че това не осигурява 
по-нататъшното им съхранение, за което са необходими много 
средства. Всички гробници, с изключение на Казанлъшката, са 
разкопани от доц. д-р Георги Китов. Част от тях имат незавър-
шена, други изобщо нямат инфраструктура, едни са подлагани на 
консервация, но също незавършена. Възможностите за културен 
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туризъм са големи, но преди изграждането на инфраструктура и 
завършване на консервацията те не могат да се реализират.

Туристическа дестинация 
на недвижими антични паметници 
в българските земи

Особеното на този раздел е в това, че между тракийските 
паметници и паметниците на античната култура няма хроно-
логическа разлика по смисъла на хронологията на европейската 
история. Тракийската култура в Югоизточна Европа е част от 
културата на античния свят и се вписва в неговата периодиза-
ция. В България обособяването на историята на тракийската кул-
тура е свързано с необходимостта да се акцентира на нейната 
самостойна характеристика, за което има сериозни основания. 
Археологическата култура на България е най-плътно наситена от 
антични паметници. Това създава възможност проектите, свърза-
ни с културния туризъм, да обособяват цели структури много по-
често, отколкото отделни паметници. Обикновено дестинацията 
касае резервати, и то в съвременни градски агломерации, които 
са свързани с регионални и общински музеи. Така туристическа-
та дестинация минава през музея, което е най-благоприятно за 
нейното развитие. Освен това туристическата дестинация на 
античните паметници в структурата на съвременния град е бла-
гоприятствана от неговата инфраструктура, лоша е само там, 
където републиканската и общинска администрация е изключила 
съвършено културното наследство от своята дейност. По-голям 
е проблемът с античните градове вън от съвременните агломе-
рации, които са обект и на най-активна иманярска дейност. Те 
предлагат възможности за създаване на паркови зони, но пък в 
малко случаи имат изградена дори частично инфраструктура. 

Античният град Одесос

Останките на големия крайбрежен град се намират под ули-
ците и сградите на съвременна Варна. През VI в. пр. Хр. изсел-
ници от град Милет в Мала Азия се установили на територията 
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на тракийското племе кробизи и там въздигнали свой град. При 
разкопките са открити мраморни украси от най-ранната сграда 
в Одесос – храма на Аполон, който бил върховно божество на гра-
да. Храмът бил толкова прочут, че се споменава в летописите 
на древните писатели. През IV в. пр. Хр. Одесос бил включен в 
границите на империята на Александър Македонски, но през III в. 
неговите жители успели да извоюват своята независимост. Бла-
годарение на процъфтяващата търговия гражданите на Одесос 
забогатели, за което свидетелстват останките от красиви и 
скъпи вносни стоки, златни монети статери, сечени в собстве-
на монетарница. През I в. градът е завладян от римляните. От 
периода на римското господство са останали развалините на ог-
ромните обществени бани, които и сега могат да се видят близо 
до градския център на Варна. По време на римското владичество 
Одесос бил един от най-значителните градове по бреговете на 
Черно море с високоразвита култура и цветущо изкуство. Градът 
запазил значението си и през първите години от разцвета на 
Византийската империя – от IV до VI в., когато се превърнал в 
голям християнски и епископален център. В края на VI и началото 
на VII в. градът бил подложен на нашествията на авари и славяни, 
в резултат на които бил напълно опустошен. Върху руините на 
Одесос от незначително българско селище през VIII в. израснала 
средновековна Варна.

Началото на археологическите проучвания на Одесос е по-
ставено със създаването на Варненското археологическо друже-
ство, основано на 12 декември 1901 г. През 1906 г. в Девическата 
гимназия е открита музейна сбирка, по-късно прераснала в музей, 
който днес заема цялата сграда. В музея се пазят откритите при 
разкопки и строителни работи безценни съкровища, единствени 
свидетели на хилядолетната история на града. Повечето от не-
движимите паметници в града са надлежно консервирани и имат 
инфраструктура, някои от тях се обслужват с екскурзоводи.
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Месамбрия Понтика

Месамбрия е един от най-древните градове в България, осно-
ван от преселници от дорийските градове Бизантион и Халкедон 
през V в. пр. Хр. В продължение на близо 2500 години той играел 
важна роля в историята на западния черноморски бряг. Близостта 
на медни находища и производството на жито създали благопри-
ятни условия за развитието на града като голям занаятчийски и 
търговски център.

Според някои езиковеди Месамбрия на тракийски език означа-
ва Mградът на Мелса“, а Понтика идва от гръцкото Понтос Евски-
нос – Черно море, т.е. градът на Мелса на Черно море. Останките 
на Месамбрия (през Средновековието градът е преименуван на 
Месемврия) се намират на живописен полуостров от северната 
страна на Бургаския залив, под съвременния град Несебър. Руини-
те на крепостни стени, жилища, езически храмове, църкви и днес 
се извисяват над красивите двуетажни къщи с еркери, надвиснали 
над калдъръмените улички в Mстария град“. Откриването на Ме-
самбрия продължава повече от век, тъй като археологическите 
разкопки в града непрекъснато предоставят нови сведения за не-
говата история.

Значителна част от останките на строените и преустрой-
вани векове наред крепостни стени на Месамбрия остава скрита 
за погледа, тъй като се намира под водата. С времето нивото 
на морето се е повишавало, в резултат на което полуостровът е 
загубил голяма част от територията си. Днес най-добре може да 
се види главната порта с две големи кули вляво от съвременния 
вход на полуострова. През елинистическата и римската епоха в 
града е имало храмове на Зевс, Аполон, Асклепий, Хеката, Изи-
да и Серапис, Дионис и други божества, а през Средновековието 
на тяхно място били построени многобройни църкви, посветени 
на света Богородица, светите Апостоли, Христос Пантократор, 
света София и свети Стефан Акрополит. При проучванията са 
открити и останки от бани, от жилища на заможните граждани, 
огромен резервоар за питейна вода.
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През 812 г. Месемврия била превзета от Крум с помощта на 
обсадни машини, построени от военен инженер, който бил покръс-
тен арабин. Според надпис от 860 г. градът е бил завладян от 
византийците, а по времето на цар Симеон бил отново включен 
в пределите на българската държава. През периода на Второто 
българско царство Месемврия неколкократно минавала ту към 
Византия, ту към България, а в края на ХIV в. била превзета от 
османските турци. Днес Старият Несебър представлява археоло-
гически и архитектурен резерват, включен в списъка на ЮНЕСКО 
като паметник със световно значение. През втората половина на 
ХХ в. градът е проучен от проф. Иван Венедиков и доц. Люба Огне-
нова. Паметниците са достъпни чрез градската инфраструктура 
в съчетание с тези от XIX и XX в. Заедно с музея те представля-
ват туристическа дестинация на високо равнище.

Филипополис 

Някога, в най-древни времена, на място на днешния град 
Пловдив възникнало поселение, което просъществувало дълго. 
През ранножелязната епоха тук се намирало едно от големите 
тракийски селища на одрисите, наричано Пулпудева.

През 342 г. пр. Хр. то било превзето от Филип II Македонски, 
който въздигнал град и го нарекъл на свое име, Филипополис. През 
46 г. сл. Хр. градът на Филип бил покорен от римляните, които 
го укрепили и го превърнали в едно от главните икономически и 
културни средища в тракийските земи. В средата на III в. готите 
превзели Филипополис и го изпепелили до основи, но през IV в. бил 
изцяло възстановен. За първи път градът бил временно присъеди-
нен към територията на българската държава от хан Крум, а по 
време на Първото и Второто българско царство неколкократно 
минавал във владение на византийците. 

В съвременния град Пловдив са проучени останки от главния 
площад, наричан форум, части от жилищни сгради, амфитеатърът, 
баните, наричани терми, три раннохристиянски базилики, едната 
от които е епископска катедрала. Открити са и останките на 
една от най-ранните синагоги (еврейски храмове) в Тракия, строе-
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на през III в. От нея са запазени мозайки на молитвената зала с 
еврейските символи – седмосвещник и лубарб, заедно с имената 
на дарителите, построили храма.

Паметниците на Филипополис са открити още по времето на 
османското владичество, когато западноевропейски пътешестве-
ници и дипломати в Османската империя насочват вниманието 
към старините на града. Проучванията започват веднага след 
Съединението на Княжество България с Източна Румелия, най-
вече при строежа на нови сгради, когато строителите попадат 
на древни руини. Тогава е основан и Археологическият музей в 
Пловдив, за да бъдат съхранени ценните находки. Днес на раз-
лични места в съвременния град могат да се видят останки от 
антични и средновековни сгради. Най-добре консервираният и рес-
тавриран паметник на архитектурата е амфитеатърът. 

Античната Сердика и средновековният Средец

Древният град, чиито останки днес лежат под сградите на 
съвременната българска столица, бил наречен от римляните Сер-
дика, или Град на сердите, по името на тракийското племе серди, 
които населявали това място през V в. пр. Хр. Той бил основан 
като римски лагер от пълководеца Марк Лициний Крас, покорил 
тези земи през I в. По времето на император Улпий Траян Сердика 
се превърнала във важен административен център със самостоя-
телно вътрешно управление и в негова чест била наречена Улпия 
Сердика. През II в. градът бил опасан от крепостна стена с от-
бранителни кули, за което свидетелстват два каменни надписа, 
а от III в. станал главно средище на провинция Вътрешна Дакия. 
Най-голям разцвет Сердика достигнала при управлението на им-
ператор Константин Велики (306–337 г.), който обичал да казва: 
MСердика е моят Рим.“ През този период градът процъфтявал и 
съперничел на много прочути древни градове. В началото на IХ в. 
бил превзет от хан Крум и включен в пределите на българската 
държава със славянското име Средец. През Средновековието Сре-
дец представлявал здраво укрепен административен и стратеги-
чески център.
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От архитектурните паметници на древния град до нас са 
достигнали църквите MСв. Георги“, строена през IV в., и MСв. Со-
фия“, строена през V или VI в. Археологическите разкопки на Сер-
дика-Средец започват през втората половина на ХХ в. При стро-
ежа на големите сгради в центъра на столицата са открити и 
разкопани голяма обществена сграда източно от църквата MСв. 
Георги“, обществени сгради, чиито останки са под бившия Пар-
тиен дом, Източната порта в подлеза до сградата на Прези-
дентството, Западната порта между улиците MЛомска“ и MКняз 
Борис I“, и Северната порта пред днешните хали. Разкопани са и 
многобройни гробници в и около църквата MСв. София“, на изток 
от която е разположен некрополът (градът на мъртвите) на Сер-
дика. В кварталите MОрландовци“, MФилиповци“, MОбеля“, MСтефан 
Караджа“ и при Медицинска академия са проучени римски робов-
ладелски имения. В квартал MБояна“, близо до прочутата Боянска 
църква, се намира дворецът на севастократор Калоян, управител 
на града при управлението цар Константин Асен (1257–1277 г.), 
който все още не е проучен.

Археологическото наследство в центъра на българската сто-
лица се охранява в границите на националния резерват MСердика-
Средец“ и две защитени зони. Запазените сгради на църквите MСв. 
Георги“ и MСв. София“ са консервирани и реставрирани. Църквата 
MСв. София“ е действаща катедрала на Софийската митрополия. 
Останките от Източната порта са също консервирани и пред-
ставени по много подходящ начин в подлеза до Президентството. 
В приземието на бившия магазин MСофия“ са запазени основите на 
фронтална кула, а на изток, по улица MЕкзарх Йосиф“, се намират 
останките на ъглова кула на крепостната стена. Запазването и 
представянето на древните паметници е преди всичко свидетел-
ство за духовното развитие на един народ. Внушителните стари-
ни на територията на София подхранват историческата памет 
на българите, вдъхват самочувствие и впечатляват гостите на 
столицата. 
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Градът под улиците на Сандански

Кой е тайнственият град, чиито внушителни базилики и пъс-
троцветни мозайки са пренесли през вековете отпечатъка на 
мащабно строителство и деликатен естетически вкус? Изследо-
вателите и досега не могат да решат дали това е бил Алексан-
дрополис или пък Партикополис – имена на големи късноримски и 
ранновизантийски центрове, известни от писмените извори.

По време на продължителни археологически проучвания на 
територията на Сандански са доловени очертанията на града и 
са разкрити много сгради. Сред тях най-представителен е така 
нареченият Mепископски комплекс“, в центъра на който някога 
се издигала голяма катедрална църква – базилика, с три кораба, 
разделени от колонади. Великолепни паметници на тогавашното 
декоративно изкуство са намерените подови мозайки, покривали 
обширна площ в една от четирите раннохристиянски базилики, из-
ползвана от IV до VI в. Те представляват многоцветни пана с изо-
бражения на птици и риби, заобиколени с геометрични орнаменти. 
В преддверието на църквата е открит и надпис, който съобщава, 
че разкошната постройка е била издигната от епископ Йоан. Сега 
върху руините на тази сграда се намира археологическият музей 
на град Сандански и в него всеки може да види мозайките така, 
както някога са били разположени. При разкопките са открити и 
останки от различни художествено изработени предмети – част 
от статуя на римски император, бронзово римско копие на гръцка 
статуя на богинята Афродита (Mсрамежливата“ Венера), бронзова 
лампа, върху която е изобразен ранен бастиарий (борец с живот-
ни) с копие в ръка.

На около 300 м от крепостните стени на античния град са 
открити следи от светилище на тракийския конник Херос, чието 
местно прозвище било MСаленски бог“.

Античният град в Сандански е открит през втората полови-
на на миналия век. Разкопките започват през 1960 г. и продължа-
ват близо тридесет години под ръководството на проф. Алексан-
дра Милчева. От 1973 г. неговите останки са обявени с държавно 
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постановление за резерват, а най-значителната част от архите-
ктурните паметници е консервирана и отчасти реставрирана.

Марцианопол

Северозападно от Варна, край изворите на река Девня, се 
намират руините на древен град.

Според легендата, записана от готския историк Йорданес, 
градът е основан от император Марк Улпий Траян. Веднъж него-
вата сестра Марциана поискала да гребне вода от река Потамос 
със златен съд, но без да иска го изпуснала. Съдът мигом потъ-
нал, ала скоро след това изплувал отново на повърхността. Това 
било истинско знамение и императорът решил да построи тук 
град, който нарекъл Марциана. 

Градът възникнал през 106 г. и достигнал голям разцвет, за 
което свидетелстват сечените в него монети, а съдбата му 
била изпълнена с драматизъм. Попаднал под ударите на готските 
нашествия през III в., Марцианопол бил опожарен и разграбен, а 
по-късно бил възстановен. През V в. обаче бил отново превзет и 
разрушен, този път от хуните. През 614–615 г. градът бил напълно 
изоставен поради постоянните нашествия на славяните. В края 
на VII в. в развалините му основали селище прабългарите.

По време на археологическите разкопки тук са открити жи-
лищни и култови постройки, два слънчеви часовника, които не само 
измервали времето, но посочвали зимното и лятно слънцестоене 
и равноденствието. Безценна находка представлява едно от най-
големите монетни съкровища в света – 100 000 сребърни денария, 
укрити в два огромни керамични съда, наричани долиуми, в които 
обикновено се съхранявало зърно.

Марцианополис е открит още в началото на ХХ в., когато 
тук започва да работи екип учени от Виенския университет наче-
ло с проф. Хайнрих Хартл. По-късно част от сградите проучва Ка-
рел Шкорпил. През втората половина на века разкопки провеждат 
редица български археолози. Налага се да бъде основан музей, в 
който да се съхраняват събраните от проучванията паметници.
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Никополис ад Иструм 

Град на победата при Истър (Дунав) се наричал в Древност-
та градът, чиито останки се намират при с. Никюп, Великотър-
новско. Той е бил основан между 106 и 110 г. от римския импера-
тор Траян в чест на победата му над даките. Отначало градът 
принадлежал към провинция Тракия, но през 193 г. император Сеп-
тимий Север го присъединил към провинция Долна Мизия.

В резултат на археологическите проучвания е установено, че 
подобно на всеки цялостно планиран римски град, Никополис ад Ис-
трум е имал четириъгълна форма с четири порти, ориентирани по 
посоките на света. Правите улици разделяли града на квартали, 
наричани тогава инсули. В общия план на града се отделят съв-
сем ясно две части. Форумът представлявал обширен площад, за-
обиколен от три страни с колонада. На изток от него се издигали 
забележителни по своята архитектура сгради. Наблизо вероятно 
е имало малък храм, чийто фронтон, украсен с щит и две копия, и 
досега стои на мястото си. За богатата архитектурна украса 
на обществените сгради може да се съди както от безбройните 
декоративни фрагменти, разпръснати сред развалините, така и 
от изображенията на постройки върху монети на града. Никополис 
ад Иструм бил добре водоснабден чрез подземен водопровод, кой-
то пресичал дори река Росица върху надмостова конструкция.

Градът устоял на всички варварски нашествия, под чиито 
удари рухнали много други градове между Дунав и Стара планина. 
В началото на VII в. обаче бил разрушен от аварите и славяните. 
През IХ в. върху развалините му възникнало средновековно селище, 
което просъществувало почти до края на ХII в.

Археологията открива този внушителен паметник сравни-
телно рано. Още през 1871 г. австрийският пътешественик, гео-
граф, археолог Феликс Каниц посещава руините и отбелязва, че 
това вероятно е познатият от писмените извори Никопис ад 
Иструм. Първите разкопки прави френският археолог Жьорж Сьор 
през 1900 г. След 1945 г. проучванията ръководи проф. Теофил 
Иванов, а от 1985 г. те се провеждат от българо-английска екс-
педиция на Археологическия институт при БАН, музея във Велико 
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Търново и университета в Нотингам под ръководството на доц. 
Людмила Слокоска, доц. Венцеслав Динчев и проф. Ендрю Поутър. 
На Никополис ад Иструм е посветена голяма двутомна моногра-
фия на английски език.

Улпия Ескус

Ескус е бил един от най-красивите градове по дунавския бряг 
в римската провинция Мизия. Неговите древни постройки смай-
ват със своята грандиозност, а разхвърляните сред развалините 
архитектурни фрагменти – архитрави, конзоли и капители – са 
свидетелство за разточителната пищност в украсата на сами-
те постройки.

Градът се намира северозападно от с. Гиген, Плевенско, на 
около 5 км от устието на река Искър. В началото на I в. на това 
място е бил установен лагерът на VI Скитски и V Македонски ле-
гион. Около него възникнало селище, наречено от римския географ 
Клавдий Птолемей MЕскус на трибалите“, което ни дава основание 
да смятаме, че в него са живели предимно траки.

Според римския ред Ескус станал град след втората дакийска 
война през 106 г. По времето на император Константин Велики 
тук бил построен мост през Дунава, открит на 5 юли 328 г. През 
V в. градът пострадал вероятно от готските нашествия, когато 
била срината голяма част от крепостните стени. Император 
Юстиниан I (527–565 г.) възстановил укрепителните съоръжения, 
но не за дълго, тъй като в края на VI в. авари и славяни превзели 
града и напълно го унищожили.

След археологическите разкопки е установено, че градът зае-
ма 380 декара площ, защитена от построената през II в. кре-
постна стена. В средата е разположен форумът, ограден от три 
страни с величествена коринтска колонада. От север се издигал 
голям храм на Юпитер, а на югоизток – на Фортуна, за който се 
знае, че е построен от император Комод след 184 г. На север от 
форума е имало базилика – постройка, разделена надлъжно чрез 
колони на няколко части, наречени кораби; южно от главната улица 
са открити останките от друга обществена сграда, покрита с 
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многоцветна подова мозайка, изобразяваща сцена от комедията 
MАхейци“ на атинския драматург Менандър.

Улпия Ескус става известен още през ХVII в., когато е по-
сетен от италианския инженер и пътешественик граф Луиджи 
Марсили. Първите разкопки тук провежда през 1905 г. чешкият 
историк и археолог Вацлав Добруски. Най-мащабни проучвания се 
провеждат през втората половина на ХХ в. от доц. Гергана Кабак-
чиева, когато територията на Улпия Ескус е обявена за резерват 
и е построен музей.

Нове

На брега на Дунава, недалеч от съвременния град Свищов, 
се намират останките на римски военен лагер, наречен Нове. 
Лагерът бил основан през 45 г. по заповед на император Клавдий 
и построен от воините на VIII Августов легион. През 69 г. в него 
бил разположен I Италийски легион, който участвал във войната 
срещу даките. Има сведения, че по онова време лагерът е бил 
посетен от император Траян.

Лагерът имал правоъгълна форма с квадратни кули и порти, 
отначало издигнати от дърво върху землени насипи. Половин век 
по-късно дървено-землената крепост била заменена от каменна, 
която ограждала пространство от 170 декара с четири порти, 
ориентирани по посоките на света. Към края на III в. крепостта 
била разширена на изток, защото населението в лагера непрекъс-
нато нараствало.

Проучена е значителна част от града с различни сгради, най-
представителната от които наричали принципии – щаб на легио-
на, която се намирала в центъра на укрепената площ. Всъщност 
това е комплекс от военен плацдарм, заобиколен с колонада, в 
който се влиза през параден вход, административни помещения 
и представителна сграда – базилика. Известни са останките от 
огромна военна болница, от жилища, обширна раннохристиянска 
епископална резиденция, построена в средата на V в., състояща 
се от епископски дворец, базилика с кръщелня и баня. Разкопани 
са градските бани, които в Римската империя служели не само за 



56

къпане, а като едно от местата за развлечения, срещи и водене 
на преговори. Извън стените на града е проучена римска вила, 
строена през II в.

Нове просъществувал повече от пет века, но след 602 г. бил 
превзет и разрушен от авари и славяни. През Ранното средновеко-
вие в неговите развалини възникнало малко българско селище.

За пръв път лагерът Нове е споменат от римския географ 
Клавдий Птолемей в негово съчинение от 170–178 г. През ХIХ в. 
първи се озовава сред развалините на лагера Феликс Каниц, а в 
началото на ХХ в. останките му изследва Карел Шкорпил, който 
първи съобщава за тях на научната общност. От 1960 г. българо-
полска експедиция, ръководена от акад. Димитър Димитров и акад. 
Казимир Маевски, започва да проучва града. По-късно експедиция-
та се ръководи от проф. Александра Милчева, а след това от доц. 
Евгения Генчева. Територията на града е резерват с изградена 
инфраструктура и археологическа база. Част от паметниците 
са консервирани, реставрирани и представляват туристическа 
дестинация.

Вила MАрмира“

Сред паметниците от времето на римското владичество са 
градските и извънградските къщи на заможните римляни, нарече-
ни вила урбана и вила рустика.

Извънградските вили по онова време представлявали центро-
ве на земевладелски имения. Такъв тип жилище е вила MАрмира“, 
открита през втората половина на ХХ в. от доц. Янка Младено-
ва близо до днешния Ивайловград. Тя се разпростира върху близо 
1000 кв. м площ. Постройките образуват четириъгълник, които 
огражда вътрешен двор. Вилата е била разкошно украсена с ка-
менна пластика от резбовани облицовки и статуи на римските 
богове. Особено живописни са били подовите мозайки със сцени, 
изработени в римската художествена традиция. Върху една от 
мозайките е представен собственикът на вилата и двете му 
деца, а върху друга са изобразени старогръцките митове за Ар-
темида и Актеон и Дионис и Ариадна.
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Построена през I в., вила MАрмира“ била преустройвана някол-
ко пъти с цел да бъде превърната в удобно и красиво обиталище 
на своя собственик. Изглежда, той е владеел околните земи и е 
снабдявал с различни стоки близкия голям град Адрианопол (дне-
шен Одрин). Това продължило до втората половина на IV в., когато 
нашествието на готите стигнало до Адрианопол и в битка пред 
крепостните му стени загинал самият император Валент. Готи-
те опустошили околностите на града и опожарили всички имения. 
Под пепелищата останала и вила MАрмира“. 

До 1989 г. вила MАрмира“ бе надлежно консервирана и експони-
рана, при това с музейна експозиция. През 90-те години преживя 
големи перипетии, но в последно време по проект на програма за 
трансгранично сътрудничество върви модерна реставрация.

Туристическа дестинация 
на средновековните паметници 
в българските земи

Главната историческа особеност на паметниците на Средно-
вековието изобщо е тяхната непосредствена връзка с културата 
на Възраждането, следователно с идентичността на съвременни-
те нации. Главната тяхна особеност като дестинация за култу-
рен туризъм е слабата наситеност на единица площ, сравнител-
но нисък коефицент на монументалност и голямото разнообразие 
на форми. Експозиционната стойност в сравнение с паметниците 
на античната култура в българските земи е несравнимо по-мал-
ка, от което следва, че PR-ът на средновековните паметници 
трябва да има твърде активен характер. Основната част от 
паметниците е обособена в трите резервата – останките от 
старите български столици: Плиска, Преслав и Велико Търново. 
Много средновековни паметници са разположени в археологиче-
ските резервати на античните градове. Отделни паметници, 
предимно християнски храмове, се намират в или вън от съвре-
менните селищни агломерации, някои са в манастири. Едни от 
тях са действащи, предимно манастирските, което ги поставя в 
особено положение, понеже по смисъла на идентификацията ста-
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ва съмнително дали са археологически паметници. Туристическа 
дестинация представляват и средновековните градове и отделни 
крепости, значителна част от които наследяват античните и 
така техният PR ще е общ. 

Трите национални археологически резервата се намират в 
различна природна и инфраструктурна среда и изискват различни 
условия за функциониране като туристически дестинации. В общи 
черти те имат изградена инфруструктура и подробни устрой-
ствени планове, които в различна степен имат нужда от усъ-
вършенстване и модернизиране. Проблемът е, че остава неясен 
статутът на тези резервати – по различни проблеми те са под-
чиняват на различни институции: община, регионален музей, МК, 
НИПК, НАИМ. В този смисъл е необходима реорганизация, която да 
постигне ясен еднозначен статут. 

Археологическите паметници на Средновековието имат из-
ключително значение в съвременния свят, особено по отноше-
ние идентичността на България в рамките на ЕС. В този сми-
съл идентификацията на самите паметници, а най-вече тяхната 
социализация трябва да имат предвид подчертания интерес на 
българските граждани към археологията на Средните векове. Този 
интерес трябва да премине и към онези граждани на ЕС, които 
идват у нас с различна мотивация... 

Мадара

Върху отвесната плоскост на високите 100 м скали, изви-
сяващи се над село Мадара, Шуменско, е изсечен монументален 
релеф с четири фигури, известен като Мадарският конник – най-
забележителното творение на старобългарската скулптура.

На релефа е представен конник в ход надясно, забил копие в 
повален лъв, а зад него тича куче с изплезен език. Времето не е 
пожалило уникалния паметник и подробностите трудно се дола-
вят. И все пак ясно се вижда, че ездачът има дълга коса, обут е 
в широки панталони, на гърба си носи вероятно колчан със стре-
ли, а кракът му е пъхнат в стреме. От двете страни на коня и 
под него има надписи на гръцки език, издълбани в различно време, 
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които представят каменен летопис на събития от българската 
история през VIII в. Първият е свързан с отношенията между хан 
Тервел и император Юстиниан II Ринтомет, вторият разказва за 
деяния на хан Кормисош (или Крум) и третият за сключен от хан 
Омуртаг мир с неизвестен владетел.

Кой е конникът от Мадара и кога е създаден той? Проучва-
нето на релефа и на надписите върху него има дълга история не 
само по време, но и поради различните и често противоречиви 
мнения по този въпрос. Някои изследователи смятат, че конникът 
е изображение на тракийското божество Херос, други са на мне-
ние, че е това е самият персийския цар Дарий, трети са убедени, 
че върху скалата е увековечен някой от българските ханове – Ас-
парух, Тервел, Крум или Омуртаг. Съществуват и предположения, 
според които релефът изобразява небесния бог Тангра или пък ми-
тичния герой конник на степните народи. Безспорна истина обаче 
остава, че Мадарският конник е изсечен след VII в. и че предста-
влява представителен паметник на българското ханство.

Освен скалния релеф в Мадара се намират две български ези-
чески светилища и голяма кула-водохранилище. От времето на 
Второто българско царство са останали скални скитове-килии 
на монаси-отшелници. Паметниците са разположени в природен 
резерват с изключителна красота и представляват парк с прока-
рани алеи, които отвеждат към отделните паметници. Изградена 
е инфраструктура с електрическо захранване, вода и заведения за 
обществено хранене. 

Мадарският конник е открит през 1872 г. от Феликс Каниц. 
Редица изследователи изказват мнения за него, но те се осно-
вават само на повърхностни впечатления отдалеч. Истинското 
проучване започва доста късно – през 1897 г., когато е издигнато 
първото скеле, от което става възможно непосредствено наблю-
дение на паметника. В началото на 90-те години на миналия век е 
издигнато поредното скеле, за да бъдат изследвани измененията 
на скалата под въздействието природните условия. Релефът е 
обявен за паметник на културата със световно значение под за-
крилата на ЮНЕСКО. Като туристическа дестинация се нуждае 
само от модернизиране. 
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Плиска

Първата столица на българите по Долния Дунав се намира 
в обширна равнина, заобиколена от плата, недалече от скалния 
венец с Мадарския конник. 

Крепостта Плиска, т.е. на лагера, каквато всъщност е била 
тя при създаването си, представлявала землен насип с ров от-
пред и лека ограда от набити в земята колове, наречена палисада. 
В средата на землената крепост се намирал ханският дворец. 
От най-ранния период постройките в Плиска били с тухлени сте-
ни, издигнати върху каменни основи, и с дървени чардаци. В на-
чалото на IХ в. била издигната каменна крепост, или Вътрешен 
град, на 440 декара площ. Основите на тази грамадна постройка, 
известна като Крумов дворец, били съградени от големи варови-
кови блокове. От такива блокове са били и стените на четирите 
масивни кули, които се издават извън правоъгълните очертания 
на тази сграда. През 811 г. Плиска била опожарена от войниците 
на византийския император Никифор I Геник. Постройките след 
възстановяването на града вече изглеждали по съвсем друг начин. 
Крепостните стени и дворцовите сгради имали каменен градеж 
от дялани варовикови блокове и имали изключително въздействие 
със своята внушителност и монументалност. Във Външния град 
били разположени многобройни селища на земеделци и занаятчии 
и отделни дворци на велможи.

В Плиска приел кръщението си в християнската вяра българ-
ският хан Борис I. Недалеч от стените на Вътрешния град той 
построил храм – Голямата базилика – с огромен манастир. Когато 
през 893 г. цар Симеон преместил столицата във Велики Пре-
слав, в Плиска останал само управител и във Вътрешния град се 
заселили обикновени българи, които дотогава обитавали Външния 
град.

Плиска е означена на географска карта, отпечатана в Амс-
тердам през 1688 г. През 1767 г. за нея споменава германецът 
Карстен Нибур, който посещава тези места, а през 1878 г. с 
развалините се запознава Феликс Каниц, който стига до извода, 
че това са останки от античен град. Чешкият учен Константин 
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Иречек първи се досеща, че е възможно руините да са на спомена-
тия във византийските извори от Х–ХI в. Плисков, но истинският 
откривател на Плиска е неговият племенник Карел Шкорпил. Той 
разкопава и първите каменни сгради – Тронната палата и Голя-
мата базилика. Оттогава, особено през 70-те години на ХХ в., с 
проучването на Плиска се занимават редица археолози от различ-
ни поколения.

Днес Плиска е национален резерват, но с остаряла инфра-
структура, която се модернизира. Изграден е нов музей, строи се 
археологическа база.

Велики Преслав

Руините на втората българска столица Преслав се намират 
върху надречните тераси на левия бряг на река Тича, там, къде-
то тя излиза от гънките на планината. Градът се състоял от 
две части, укрепени с каменни стени – Външен, с площ 3,5 кв. км 
и Вътрешен, с площ 250 декара. Освен това на отвъдния бряг 
на Тича били разположени извънградските манастири и имения на 
столицата.

Вътрешният град бил почти изцяло застроен от представи-
телни, административни и жилищни сгради, църкви, стопански по-
мещения. В него са проучени Тронна палата, архиепископски дво-
рец, катедрална църква, казарма и дори площад с монументален 
фонтан. Във Велики Преслав няма дворец, а комплекс от сгради, 
наричани на старобългарски език Mполати“, т.е. палати, чиито от-
делни части били строени и преустройвани много пъти, както по-
добава на столицата на Златния век. При разкопките са открити 
останки от разкошната украса на дворците и църквите – подови 
мозайки от цветни камъни, резбовани мраморни плочи и корнизи, 
облицовъчни плочки от рисувана керамика, части от стенописи и 
от стенни мозайки от дребни кубчета.

Във Външния град, разделен на квартали, се намирали къщи-
те на знатните българи с малки семейни църкви, работилниците 
на занаятчиите, магазините на търговците, землянките на по-
бедните жители. В южната част на една тераса се издигала 
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Симеоновата Кръгла златна църква, а в северната, високо над 
дворците – големият царски манастир.

Първите разкопки на Велики Преслав извършват в края на 
ХIХ в. проф. Васил Златарски и акад. Фьодор Успенски, но най-голе-
ми заслуги за първите проучвания на града има преславският учи-
тел Йордан Господинов. През 50-те години на ХХ в. българските 
архео ло зи разкопават Тронната палата, Кръглата църква и части 
от крепостните стени. Най-мащабни проучвания се провеждат 
през 60–80-те години, отначало под ръководството на Станчо 
Ваклинов, а по-късно от голям колектив, когато са разкопани об-
ширни площи от дворцовия комплекс, царския манастир, манасти-
ра при Кръглата църква, крепостните стени и порти. 

Вътрешният град е национален резерват, Външният – озна-
чен със защитени зони, под особен режим. Изградена инфраструк-
тура, която се нуждае от модернизация и особено от поддръжка. 
Част от територията представлява парк, устройван през пър-
вата половина на ХХ в. Има представителна археологическа база 
и сравнително нов музей „Велики Преслав“, където са изложени 
елитарни паметници на българската средновековна култура. Не-
движимите паметници са надлежно консервирани и се нуждаят 
само от модернизация и поддръжка. Много добра туристическа 
дестинация.

Средновековният Търнов

Средновековният български град обикновено е бил разположен 
на естествено укрепено място, често пъти на хълм или на високо 
плато с отвесни скали, спускащи се към течащата около него 
река, която подсилвала сигурността на укреплението. Столицата 
на Второто българско царство Търново е била разположена на 
два хълма – Царевец и Трапезица, между които живописно лъка-
туши река Янтра. Царевец е хълмът, на който са били съградени 
дворците. Високият скален венец е бил допълнително укрепен със 
стени и кули, които следват очертанията на терена. На 120 де-
кара площ е разкопан изцяло гъсто застроен средновековен град, 
под който са открити руини от времето на Първото българско 
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царство, от ранновизантийската, римската и тракийската епоха. 
Различават се отделни квартали с църкви, големи и вероятно бо-
гати за онова време домове, между които криволичат тесни ули-
ци. В приземните части на някои от къщите са проучени магазини 
и работилници. На най-високата част на хълма се извисява Пат-
риаршията с катедралата MВъзнесение Господне“ и манастир с 
двореца на патриарха. На североизток от Патриашията е разпо-
ложен Дворецът на българските царе. В подножието на Царевец, 
Трапезица и Девин град са били разположени подградията, също 
добре укрепени. Едно от тях – между Царевец и Трапезица – е 
било благоустроено от царете и било наречено Новия град. В 
него са се намирали царският манастир MВеликата лавра“ с хра-
ма MСвети Четиридесет мъченици“, църквите MСвети Димитър“ и 
MСвети равноапостоли Петър и Павел“.

Когато през 1393 г. след продължителна обсада престолният 
град Търнов паднал в ръцете на османските завоеватели, дворци-
те и църквите били разрушени, велможите и знатните граждани 
били избити и прогонени. По-късно на хълма се заселили турци, 
които живеели в примитивни обиталища, а през ХV в. на това 
място била построена джамия.

Руините на столицата на Второто българско царство са 
споменавани във всички бележки на западни пътешественици, а 
живописният им вид открай време подхранвал въображението на 
местните българи. Същинското археологическо проучване на Ца-
ревец обаче започва с разкопките на френския археолог Жорж Сьор 
в началото на ХХ в. През 60-те и 70-те години на ХХ в. голяма 
група археолози проучват напълно целия хълм, а резултатите от 
проучванията се публикуват в редица научни монографии. Всички 
разкрити руини от сгради са консервирани; някои от тях са час-
тично, а други изцяло реставрирани. Сега започват проучванията 
на съседния хълм Трапезица, където се намират останките от 18 
църкви. Национален резерват с модерна инфруструктура, отчасти 
вписан в съвременната агломерация.
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Средновековният град Червен

Червен се издигал върху дълго и тясно каменно плато, опа-
сано от река Черни Лом, приток на Дунав. Наблизо започва те-
сен каньон, където в скалите са изрязани прочутите със своите 
стенописи средновековни скални манастири. Името на града про-
изхожда от названието на билката Mчервен“ (очеболец) или от 
славянското име на месец юни – Червен. Средновековният град се 
споменава в писмените извори още през Х в., но най-многобройни 
са сведенията за него от времето на Второто българско цар-
ство, когато е бил резиденция на Червенския митрополит.

Градът е бил укрепен с дебели крепостни стени и кули, една 
от които е преживяла всички превратности на времето и е до-
стигнала до наши дни сравнително добре запазена. При археоло-
гическите разкопки е проучена значителна част от укрепеното 
пространство, включително цитаделата, в която има няколко жи-
лищни комплекса и църкви към тях. Единият от тези комплекси е 
феодален замък, чиито сгради на два и три етажа, разположени 
П-образно, затваряли двор с голяма църква. От цитаделата към 
реката се спускала дебела каменна стена, в която имало тунел 
със стъпала, за да се носи вода от кладенец в речното корито. 
Досега на територията на Червен са разкопани 11 различни по 
големина и план църкви, от които 6 са в цитаделата. Около пове-
чето от тях има гробища. Една от църквите била митрополит-
ска – построена е от дялани камъни и тухли на декоративни ре-
дове. Стените є са разчленени от декоративни ниши с различна 
дълбочина, които в горната си част са били засводени. В сводове-
те майсторите вграждали декоративни керамични чашки, покрити 
с глазура. Освен обичайните находки от керамични късове, части 
от железни, медни и бронзови вещи, монети при разкопките в Чер-
вен е намерен част от ктиторски надпис, много фрагменти от 
надписи на кирилица, повечето надгробни, сред които и един на 
арменски език.

Град Червен бил превзет от великия везир Али паша през 
1388 г. Оттогава до ХVI в. там пребивавала турска войска. По-
късно градът западнал и не след дълго съвсем запустял. Недалеч, 
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в подножието на развалините, възникнало неголямо село със съ-
щото име.

След като бил изоставен, Червен се споменава през ХVI в. от 
турския хронист Мехмед Нешри, а през ХVII в. – от географа Ха-
джи Калфа. През първата половина на ХIХ в. Феликс Каниц обхожда 
развалините и скицира част от крепостта със запазената ъглова 
кула. Георги Стойков Раковски му посвещава едно патриотично 
MВъзпоминание“. След Освобождението за средновековния Червен 
пише известния историк Константин Иречек, а първото архео-
логическо проучване прави неговият племенник Карел Шкорпил. 
През 60-те и 70-те години на миналия век се провеждат мащабни 
разкопки, при които е проучена значителна част от града. Недви-
жимите паметници са консервирани, частично реставрирани и 
експонирани. Има остаряла инфраструктура, която се нуждае от 
модернизиране и заедно с паметниците от поддръжка.

Средновековният Мелник

Мелник се намира в тясна долина в югозападните склонове 
на Пирин, край високите тераси на чудноватите Mмелове“, или 
така наречените Мелнишки пирамиди. Името на града произли-
за от старобългарското Mмел“, което означава бяла глина, креда, 
вероятно заради ронливите скали, върху които е възникнало се-
лището. От XII до XIV в. Мелник бил една от важните укрепени 
средновековни български крепости, която пазела южната граница 
на България. Истинският разцвет на града настъпил по време на 
Второто българско царство, когато деспот Алексий Слав, упра-
вител на Родопската и Пиринската област, го превърнал в своя 
крепост.

Центърът на Мелник бил разположен върху платото Свети 
Никола, където била построена епископската катедрална църква 
MСвети Никола“ и манастирът MСв. Богородица Спелеотиса“. В 
подножието на главната крепост се намирали подградията с жи-
лищата на болярите и обикновените хора. Отделните квартали 
имали свои църкви като MСв. Георги“, MВъведение Богородично“, 
MСв. Марина“, MСв. Николай Чудотворец“. Тук се издигал и друг го-
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лям и прочут манастир – MСв. Богородица Пантаноса“. При архео-
логическите разкопки в Мелник са разкрити и проучени различни 
по план и големина домове на мелничани. Проучванията показват, 
че къщите са представлявали солидни и добре уредени постройки 
на два и дори на три етажа, а това означава, че обитателите им 
са били заможни за онова време хора.

Разкопките са извадили на бял свят редица паметници на мел-
нишкия бит – керамични съдове, направени в твърде живописната 
техника сграфито, различни медни и бронзови предмети, части от 
оръжия, накити. Близо до църквата MСв. Никола“ случайно са от-
крити две големи бронзови камбани от нейната камбанария, една 
от първите в българските земи. От надписите върху камбаните 
научаваме, че и двете са били дарение; единият от дарителите е 
бил деспот Алексий Слав. Сега двете реликви се намират в Наци-
оналния исторически музей.

Първите исторически сведения за Мелник дава турският пъ-
тешественик Евлия Челеби от средата на ХVII в. Споменават го 
руските учени Юрий Венелин и Виктор Григорович, посетили гра-
да по различно време. По-късно сведения за мелнишките старини 
дава французинът Пол Пердизе, пребивавал тук през 1899 и 1901 г., 
а през 1914 г. паметниците в Мелник изучава българският профе-
сор Любомир Милетич. Писмените извори за историята на града 
са проучвани най-дълго от проф. Иван Дуйчев.

Археологически разкопки, консервация и реставрация на от-
критите паметници в Мелник се извършват от 1966 до 1992 г. 
По това време градът е обявен за национален резерват, един от 
малкото, в които минало и съвремие съжителстват в едно хар-
монично цяло. Като туристическа дестинация той се нуждае от 
модернизация най-вече защото част от археологическите памет-
ниците сега са труднодостъпни поради стръмния терен. 

Крепостта Цепина

Крепостта се издига в североизточната част на Чепинска-
та котловина върху висок и стръмен хълм, на седем километра от 
село Дорково, Пазарджишко. На това място са оставили своите 
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следи различни исторически епохи. Първите заселници дошли тук 
още през епохата на енеолита. През желязната епоха било създа-
дено тракийско селище, което по време на римското владичество 
значително се разраснало. По-късно заради многобройното насе-
ление на хълма била построена голяма раннохристиянска базилика, 
а през ХII–ХIII в. на същото място се издигала Mвеликолепна кре-
пост“, както я наричали византийските летописци. След освобож-
дението на българите от византийско владичество тази крепост 
станала владение на династията на Асеневци и за известно вре-
ме била столица на техния сестрин син деспот Алексий Слав. В 
края на XIV в. била разрушена от турците.

Крепостта заема 25 декара площ. На най-високото място 
на хълма се издигала цитадела, която всъщност представлявала 
замъкът на деспот Слав. При разкопките са разкрити жилищни 
сгради, две средновековни църкви, четири водохранилища, части 
от стенописи и мраморни облицовки, както и две релефни изобра-
жения на апостолите Петър и Павел. По склоновете на хълма се 
намирало подградието – жилищата на хората, които оставали 
извън защитата на крепостните стени. Цепина представлявал 
голям средновековен град, която никейският император Теодор 
Ласкарис нарекъл Mзнаменита и чутовна“, Mнай-укрепена, изобщо 
казано най-недостъпна, съвършено непревзимаема…“.

Първите, но все още незначителни, разкопки на Цепина са 
проведени в края на ХIХ в. Мащабните проучвания са осъществени 
от 1960 до 1980 г. и през този период стават известни остан-
ките от повечето сгради. Заедно с разкопките се провеждат и 
консервационно-реставрационни работи за укрепване на старини-
те. Въпреки това Цепина все още чака своите бъдещи изследо-
ватели. 

Лютица

Най-новото откритие на българската средновековна археоло-
гия е крепостта при село Рогозово, Ивайловградско. Тя се споме-
нава в писмените извори с името Лютица като твърдина, град и 
епископален център. Разположена е на възвишение над долината, 
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която води към древния Адрианопол (Одрин) и заема 26 декара 
площ. Крепостната стена с 14 кули е изградена от ломен мрамор, 
дълга е над 600 м и е запазена на височина до 10 м. При първите 
разкопки, проведени през 2002 г., са разкрити останките от две 
църкви, строени една след друга, и гробище около тях. Намерени 
са и следи от тракийско селище, съществувало тук през брон-
зовата и желязната епоха. Установено е, че самата крепост е 
строена през IV–VI в., след което е била преустройвана. Особено 
важна роля твърдината е имала през ХI–ХII в., особено по време 
на войните, които цар Калоян водел срещу Латинската империя. 
Съществува обосновано предположение, че в Лютица е идвал дори 
самият цар на българите. При разкопките са открити монети 
от това време, между които и една западноевропейска, вероятно 
попаднала тук от рицарите кръстоносци.

В сравнение с всички български средновековни крепости Лю-
тица има най-добре запазена крепостна стена. Особено впечат-
ляваща е главната отбранителна кула с осмоъгълен план. След 
обстойно проучване, което ще разкрие по-важните сгради, веро-
ятно някой надпис и други археологически паметници, стените 
мо гат да бъдат реставрирани почти до реалната им височина.

Ивановски скални манастири

Недалеч от село Иваново, Русенско, високо в скалите, които 
се издигат отвесно на брега на река Русенски Лом, са издълбани 
монашески килии, известни с наименованието Ивановски скален 
манастир. По времето на Втората българска държава, когато 
отшелничеството, бягството от светската суета било особе-
но широко разпространено, тези места били осеяни със скални 
обиталища, в които монасите се отдавали на молитви към Бога. 
Сред тях имало и знатни люде, за което свидетелства един от 
надписите.

Тези паметници на културата са забележителни преди всичко 
със своите стенописи. Така наречената MЦърква“ представлява 
изкуствена пещера, изсечена в скалата на 32 м височина. Някога 
стените и таванът на тази пещера са били изцяло покрити с 
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много ценни живописни изображения, които според надписи и под-
писи по стените са били създадена през XIII–XIV в. За съжаление 
до нас са достигнали само отделни части от тези забележител-
ни произведения, сътворени с изумително майсторство. На север-
ната стена на преддверието на MЦърквата“ е изписан портрет 
на цар Иван Александър, изобразен като ктитор на манастира, а 
на тавана са запазени евангелски сцени, между които Слизане на 
Христос в ада, Успение Богородично, Възнесение Христово, Пре-
дателството на Юда и др. Интересни са и сцените от живота 
на свети Герасим, които са най-ранните изображения с подобни 
сюжети в България. Ивановските стенописи са един от творче-
ските върхове на Търновската художествена школа, към които 
несъмнено принадлежи и техният създател.

Ивановската скална обител била посещавана от българските 
царе. Известно е, че тук на поклонение дошъл цар Иван Асен II и 
дарил злато за основаване на манастир, чийто патрон бил свети 
архангел Михаил. С времето ролята на монашеска колония за ду-
ховния живот на българите тук през XII–XIV в. нараствала поради 
близостта на Червен, който бил резиденция на митрополит.

Комплексът от скални манастири край село Иваново е из-
вестен от записките на пътешествениците, посетили Червен, а 
изучаването му започва още през XIX в. Първи за тези оригинални 
паметници съобщава Карел Шкорпил. Основно и задълбочено из-
следване прави проф. Асен Василиев, който установява и преписва 
много подписи и надписи, а също така открива ктиторския порт-
рет на Иван Александър.

Ивановските скални манастири имат огромно значение за 
историческото наследство на християнска Европа и затова са 
обявени от ЮНЕСКО за паметник на културата със световно 
значение. Част от стенописите представят не само евангелски 
сюжети, но и сцени от ежедневието на обикновените хора.
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Боянската църква

Боянската църква е не само най-яркият образец на Търнов-
ската живописна школа, но и Mшедьовър на балканската живопис 
от всички времена“. 

Запазеният напълно храм се намира в софийското село Боя-
на, разположеното в полите на Витоша. Запазеният надпис, кой-
то свидетелства за изграждането и изписването на църквата, 
всъщност се отнася само до една част от нея, тъй като тя се 
състои от три части, строени по различно време. Най-старата 
е източната част, представляваща малка кръстокуполна сгра-
да, вероятно от Х в. До нея през XIII в. е била достроена така 
наречената MКалоянова църква“, за която става дума в надписа. 
Издигната е на два етажа като семеен храм на местния велможа 
севастократор Калоян, братовчед на цар Константин Асен и внук 
на сръбския крал Стефан, и съпругата му Десислава. Към Калояно-
вата църква е долепена трета, западна пристройка, която също е 
двуетажна и е била построена през втората половина на XIX в.

Стенописите на Боянската църква също произхождат от 
различни епохи – XI–XII в. и 1259 г. Живописната украса в източ-
ната църква и в приземната гробница от XIII в., които са добре 
запазени, се нареждат сред най-представителните паметници на 
българското средновековно изкуство. В нея Боянският майстор е 
внесъл редица елементи, които нарушават строго установените 
дотогава правила, и е наситил образите със смайващо чувство 
за реализъм и психологическа дълбочина. Неговата изключителна 
дарба на портретист намира ярък израз в образите на ктито-
рите на църквата – севастократор Калоян и неговата съпруга 
Десислава – и на цар Константин и царица Ирина. Стенописите в 
Бояна се отличават и с великолепието на цветовата гама, която 
достига най-голямо богатство и сочност в лицата на изографи-
саните образи.

В началото на 60-те години при ремонт бе открит ръкопис-
ният поменник на църквата от ХVII в.

Боянската църква е открита от руския славист В. Григорович 
през 1844–1845 г. По-късно за нея пишат Ст. Веркович и Констан-
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тин Иречек. Голяма монография посвещава на храма световноиз-
вестният изкуствовед Андрей Грабар. Свои проучвания са публи-
кували Г. Стойков К. Миятев, Н. Мавродинов и други наши учени. 
Днес Боянската църква е един от седемте български паметника 
на културата със световно значение. Намира се в паркова среда, 
има модерна инфраструктура, охрана, обслужване, вписана е в аг-
ломерацията на село Бояна.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Значими археологически дестинации в България

I. ПРАИСТОРИЯ

1. Пещерата MКозарника“

Пещерата MКозарника“ се намира от северната страна на 
Западна Стара планина, в района на Белоградчик, и също пред-
ставлява естествена кухина във варовиков скален масив. Това е 
най-новото откритие, свързано с проучванията на старокамен-
ната епоха в българските земи. Изследванията, които са още в 
начален етап, показват, че първите хора тук се появили преди 
1 милион години. Те започнали да проникват в Европа от Африка 
и учените смятат, че преселението им е през територията на 
днешна България.

Още при започването на разкопките в пещерата MКозарника“ 
са открити многобройни кремъчни остриета, а също и много кос-
ти от пещерна мечка, див кон, носорог, мамут, саблезъб тигър – 
животни, с които първобитните хора се препитавали. В резултат 
на изследванията за първи път става известно, че някои от тези 
животни са обитавали земите в Югоизточна Европа.

Пещерата MКозарника“ била обитавана чак до късния палео-
лит – така наречения Mграветски период“, или граветска култу-
ра – около 38 хиляди години пр. Хр. От тези времена са намерени 
не само кремъчни остриета, но и различни украшения от кост, 
сред които най-многобройни са мънистата.
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2. Карановската могила

Най-важното откритие за изследването на доисторически-
те култури в България е селищната могила при село Караново, 
Старозагорско, разположено в южните склонове на Сърнена гора. 
Могилата се разпростира върху 1700 кв. м площ, с височина на 
културните напластявания 12,40 м и съдържа останки на посе-
ления от каменната (неолит), каменно-медната (енеолит, халко-
лит) и ранната бронзова епоха. В резултат на продължителните 
проучвания изследователите успяват да създадат изключително 
важната за праисторическата епоха таблица (хронологическа 
скала), която включва тези култури от цяла Югоизточна Европа. 
Могилата при Караново е първият паметник, еталон за изследва-
нията на праисторическите култури в Югоизточна Европа, дати-
рани на около 6200 години пр. Хр.

Културните пластове в могилата са седем:
Караново I, II и III се отнасят към каменната епоха.
Караново IV е междинен пласт между каменната и каменно-

медната епоха.
Караново V датира от началото на каменно-медната епоха.
Караново VI е от втората половина на каменно-медната епо-

ха.
Караново VII е от първата половина на бронзовата епоха.
В могилата при Караново е открита така наречената бу-

кел керамика. По своите особености глинените изделия са много 
близки до съдовете от културния пласт на Омирова Троя.

Могилата при Караново е открита през 1936 г. Години наред 
с нейното проучване се занимава от проф. Васил Миков, а по-къс-
но и проф. Георги Георгиев. Тук са работили археолози от редица 
европейски страни и Съединените щати. През последните години 
разкопките ръководи проф. Васил Николов. Макар че значителна 
част от могилата все още не е разкопана, с помощта на нови 
методи и технологии продължава усъвършенстването на изграде-
ната хронологическа система.
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3. Неолитното селище при Градешница

Древното поселение се намира в землището на село Градеш-
ница, Врачанско, и принадлежи към ранната новокаменна епоха 
(стар неолит). В резултат на продължителни разкопки са проуче-
ни жилища, изградени от дърво и глина, открити са останки от 
каменни и костни оръдия на труда, фрагменти от богато украсе-
ни керамични съдове с оригинални форми. Проучванията показват, 
че обитателите на селището при Градешница са се занимавали 
предимно със земеделие и скотовъдство, а ловът и събирането на 
диви плодове са имали второстепенно значение за препитанието 
им.

Сред изделията от глина са намерени не само съдове, но и 
различни култови предмети, сред които особено многобройни са 
трикраките жертвеници, украсени с разнообразни геометрични 
орнаменти. Особено важно свидетелство за духовните пости-
жения на хората, живели тук, е откритият неголям керамичен 
диск с врязани знаци, които според някои учени представляват 
пиктограма (рисунка-буква) – най-ранният начин за предаване на 
информация чрез писмени символи.

Дискът от Градешница е добре познат в световната наука 
за доисторическите култури и в някои случаи се сравнява по зна-
чение с прочутия диск от Фест.

Изследователят на селището при Градешница Богдан Николов 
открива много любопитен съд с антропоморфна (човекоподобна) 
форма. Върху горната му част е изобразено човешко лице, като 
някои от чертите са скулптирани, а други са рисувани. Косата 
е пресъздадена чрез начупени линии, наречени меандри, веждите 
са очертани с черни дъги, а три успоредни светлокафяви линии 
изписват сякаш смееща се уста. Този изключително оригинален 
паметник, а и редица други, намерени тук, превръщат селището в 
един от еталоните в изучаването на ранния енеолит в България, 
означен като Mкултурата Градешница“.
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4. Деветашката пещера

Деветашката пещера е една от най-големите в България. 
Тя е разположена на десния бряг на река Осъм, северозападно от 
село Деветаки, Ловешко. Входът є с височина 55 м и ширина 35 м 
се открива в скалист бряг. Зад него следва широка зала, на чийто 
таван има 7 огромни отвора, наричани от местните хора Mокна“, 
или прозорци. Пещерата предоставяла много добри условия за жи-
вот, тъй като е изключително просторна, сравнително суха и 
защитена от силни въздушни течения. Нейните обитатели осигу-
рявали част от препитанието си от рибата в пълноводната река, 
която тече наблизо.

Археологическите проучвания показват, че в Деветашката 
пещера са се заселили хора още в зората на човешката исто-
рия – през мустиерския период на палеолита. Тя е била обитавана 
през енеолита, бронзовата и желязната епоха, дори по време на 
римското владичество в нашите земи. От II до IV в. пещерата 
е служела за тракийско светилище. Най-голямо обаче е било по-
селението от времето на енеолита. От неговите останки са 
разкопани три жилища, които били изградени от обмазан с глина 
плет. Намерени са фрагменти от глинени съдове и много натро-
шени кости от диви и опитомени животни, с които хората са се 
препитавали.

От направените изследванията е установено, че през раз-
личните исторически епохи обитателите на пещерата са използ-
вали различни части на обширното є пространство. Например 
през палеолита те живеели в левия проход на пещерата, а през 
енеолита в десния клон и в централната зала.

5. Азмашката могила

Азмашката могила, с диаметър 80 м и дебелина на култур-
ните напластявания до 7,50 м, е била разположена южно от село 
Хрищени, Старозагорско. Най-ранно селище, възникнало тук през 
каменната епоха, почти едновременно със селището в могилата 
при село Караново. Тук обаче животът продължил много по-дъл-
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го, за което свидетелства културният пласт с дебелина цели 
3 метра. По-късно селището било изоставено, но в началото на 
каменно-медната епоха, макар и за кратко, в него отново се засе-
лили хора. Последният културен пласт е оставен, както изглежда, 
от предците на траките, живели тук, в началото на бронзовата 
епоха.

Азмашката могила е проучена напълно и затова днес не съ-
ществува на терена. Затова пък във фонда на Регионалния музей 
в Стара Загора се съхранява многобройната колекция от архео-
логически паметници, открити в нея – керамични съдове, култови 
предмети, оръдия на труда и оръжия от камък и кост. Те са на 
разположение на специалистите от цял свят и предоставят го-
леми възможности за изучаване на човешкото битие в доистори-
ческо време в Тракийската низина.

6. Ранноенеолитното жилище от Слатина

Древното жилище е открито в останките от праисториче-
ско селище, което се е намирало на територията на източните 
квартали на София, южно от бившото село Слатина. То е било 
построено от вертикални дървени греди, оплетени с тънки пръти 
и обмазани с глина, подът също е бил направен от глина върху 
греди. Жилището е имало правоъгълна форма, като стените са 
били ориентирани по четирите посоки на света, и приблизителни 
размери 9 х 12 м, което означава около 110 кв. м площ. Състои 
се от две стаи – при северната стена е било преградено съвсем 
тясно дълго помещение, а другата част от постройката е оста-
нала просторна.

Цялата северна част на жилището е била заета от храни-
лища за зърно. За това свидетелстват обмазаните с глина ями 
и големи керамични съдове. До тях се намират останките от ог-
ромна пещ, пред която има специално оформен камък за стриване 
на зърното. Край източната стена е било отредено мястото за 
тъкачния стан, там са намерени тежести за опъване на нишки-
те. До западната стена има обширна глинена площадка, която 
вероятно е служела за приготвяне на храната и за хранене. Оби-
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тателите на жилището са спели на пода върху рогозки – изплете-
ни от блатни растения постилки, разположени в югозападния и в 
югоизточния ъгъл на помещението. До една от лежанките, вляво 
от входа, е имало голямо правоъгълно огнище за отопление. По 
размера на местата за спане може да се съди за броя на обита-
телите – 10–12 души или две семейства на близки родственици.

В западния край на малкото помещение изследователите са 
открили глинен модел на жилище, с плосък покрив и квадратен от-
вор в него. Наоколо са били пръснати останки от каменни оръдия 
на труда.

7. Селищната могила при Голямо Делчево

Могилата е била разположена в долното течение на река 
Камчия, в землището на село Голямо Делчево, Варненско, където 
днес се намира язовир MКамчия“. Образувана е от останките на 
праисторически селища, натрупани на близо 10 м височина. Тя е 
напълно проучена чрез разкопки, по време на които учените раз-
криват драматична история на обитаването на това място.

За първи път край речния бряг се заселили хора през ранния 
неолит – VI хилядолетие пр. Хр. С течение на времето обаче кли-
матът се променил, нивото на водите се покачило, образувало 
се блато и хората били принудени да се преселят другаде. През 
ранния енеолит, началото на V хилядолетие пр. Хр., водите на ре-
ката се отдръпнали и не след дълго тук отново израснало селище, 
укрепено с тройна дървена ограда (палисада). Ала по неизвестни 
причини то също било напуснато и скоро след това отново изгра-
дено. Тук е направено забележително откритие – един от първите 
кладенци, известни в Европа, който е бил преустройван три пъти. 
Ново бедствие обаче застигнало обитателите на поселението. 
Всички жилища били изпепелени от голям пожар и едва 20–30 годи-
ни по-късно по тези земи отново се появили заселници. С различни 
преустройства, последното селище просъществувало без повече 
сътресения до началото на IV хилядолетие пр. Хр. – края на енео-
лита. От това време е открита голяма постройка – работилница 
за оръдия на труда и оръжия от кост и мед. По време на разкоп-
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ките са намерени антропоморфни керамични съдове, повече от 
сто идола от кост и глина, сред които най-ранното портретно 
изображение в Европа.

При разкопките е намерен и проучен един от некрополите 
на селището, образуван от 30 гроба. Те са предимно от късния 
енеолит, т.е. от последния период, в който мястото е било оби-
тавано. Мъртвите са погребани свити и полегнали на една стра-
на – позата, която заема детето в майчината утроба и която 
учените наричат Mхокер“.

8. Култовата група от Овчарово

Комплектът от култовите изображения, открити в праис-
торическата селищна могила край село Овчарово, Търговищко, се 
състои от 26 предмета: три плоски олтара, боядисани в бяло с 
као лин, върху които са нанесени с червено различни символи – 
слънце, луна, светкавици; три ниски масички, оцветени в червено 
и три миниатюрни съда с капачета. Към всяка масичка има по 
едно червено столче; четири миниатюрни идола – фигурки на три 
млади и една възрастна жена, също боядисани в бяло, а по дрехите 
им, маркирани в червено, личат следи от геометрична украса; три 
барабана, подобни на африканските там-там, които вероятно са 
в комплект с фигурките на младите жени; две панички, предназ-
начени за съхраняване на някаква свещена течност, и още пет 
столчета с отчупени облегала.

Фигурките са намерени на пода на опожарено жилище, сред 
отломките на глинен модел на жилище, което не е възстановено 
от археолозите. Предполага се, че моделът представлява древ-
ният храм на селището, а може би на група от селища, заедно с 
необходимите обредни предмети. По всичко изглежда, че храмът 
е бил свързан с култа към Слънцето, в който важна роля играели 
Луната и природните стихии. Очевидно става дума за началото 
на развития по-късно култ към Земята, в който основно място 
заема идеята за плодородието.

Комплектът от фигурки е изключително важен за изучаване-
то на духовния живот на хората през епохата на енеолита. Въз 
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основа на тях могат да бъдат обяснени и други подобни култови 
фигурки, намерени поотделно в различни селища от този период в 
Средна и Източна Европа. За първи път учените се докосват до 
обстановката на храм от толкова далечна епоха на безписмени-
те човешки култури.

9. Най-старото злато в света

Най-старото злато в света е открито в праисторическия 
некропол край Варна, от който до края на разкопките са проучени 
294 гроба. В някои от тях скелетите са били положени по гръб, с 
изпънати ръце и крака, а в други – свити, легнали на една страна. 
Има и трета група гробове, които са празни, защото в тях са 
били извършвани символични погребения, или кенотафиони.

Откритите досега предмети от злато в гробовете имат 
общо тегло над 6 кг. В гроб 36 златните предмети са 850, а в 
гроб 43 – 990. Гробовете, в които е намерено голямо количество 
злато, несъмнено са принадлежали на вождове жреци. За това 
свидетелстват и откритите жезли от фино полиран камък със 
златна дръжка. В кенотафионите на знатни хора черепите на за-
гиналите далеч от родината си са заместени от глинени маски, 
върху които са апликирани златни пластини, изобразяващи черти-
те на лицето. Особено силно впечатление правят изрязаните от 
златна пластина обредни фигурки на бик, масивните златни грив-
ни, огърлицата от едри шлифовани мъниста от халцедон, идолите 
от кост, откривани най-вече в кенотафионите. От гробовете са 
извадени и други скъпи вещи, майсторски изработени от метал, 
камък и кост. Някои от керамичните съдове са украсени с красиви 
орнаменти от златна боя.

Варненският некропол е датиран от втората половина на 
V хилядолетие пр. Хр. и принадлежи на каменно-медната епоха. До-
сега подобен паметник не е известен никъде по света. Най-ста-
рите златни изделия – 31 мъниста – са намерени в гроб от ранна-
та каменно-медна епоха, или началото на V хилядолетие пр. Хр.
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10. Култовият център при Долнослав

Култовият център се намира в хълмистата равнина пред 
Родопите, на 2 км северно от село Долнослав, Пловдивско. Ос-
танките му са образували могила, висока близо 6 м, която е вече 
отчасти проучена с редовни разкопки. Дългогодишните изследва-
ния разкриват единствения култов център от втората половина 
на IV хилядолетие пр. Хр. в цяла Евразия. Храмовите постройки с 
различен и доста необичаен план, изградени от дърво и глина, са 
посветени на различни божества. Досега са разкопани 27 храма 
и повече от 30 глинени олтара с различна форма и размери. Ол-
тарите и подовете на храмовете са изпъстрени с многоцветни 
рисунки на животни, птици и риби. Различават се дори отделни 
породи елени и кучета, лебеди и прилепи.

Сред намерените стотиците идоли най-многобройни са чо-
вешките фигурки, които несъмнено представят тогавашни бо-
жества. Разнообразната им украса е свързана с характера на кул-
товете, а лицата им са предадени съвсем обобщено, без особени 
подробности. Някои от идолите представляват само човешки гла-
ви, затова пък лицата им са различни с подчертано характерни 
черти. Според учените тези глави принадлежат на жреци, кои-
то вероятно са били обожествявани приживе или след смъртта 
им. Много от култовите фигурки определено са извън нормите 
на нормалното човешко развитие. Те са необичайно деформира-
ни, дори уродливи. Ръцете на една от тях например приличат на 
змии. Оказва се, че в медицината е известно изключително рядко 
заболяване, което обезобразява ръцете точно по този начин.

Култовият център в Долнослав вероятно е обслужвал сели-
щата от околната равнина. Тук хората идвали в определени дни, 
посветени на различните божества, както и при лична необходи-
мост да измолят от тях пощада и закрила.

Могилата е открита през 70-те години на миналия век от 
Росица Морева. От 1983 до 1991 г. е проучвана е от проф. Ана 
Радунчева. Култовите паметници – повече от хиляда идола от 
камък, кост и глина, култови керамични съдове, култови керамични 
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масички, се съхраняват в Пловдивския археологически музей. Ре-
зултатите от разкопките все още не са публикувани.

II. ТРАКИ

1. Златната купа от Казичене

Много често безценни паметници на древната култура из-
никват от дълбините на земята съвсем случайно, при най-обикно-
вени обстоятелства. През 1969 г. в Казичене работници попадат 
на забележителна находка – три съда – глинен, бронзов и златен, 
вероятно поставени един в друг.

Глиненият съд представлява купа с форма, добре позната в 
тракийската керамика от VII–V в пр. Хр. Бронзовият съд принад-
лежи към тип котли, известни от древната държава Урарту в 
Кавказките планини в района на езерата Ван и Севан, какъвто в 
България досега не е намерен и е датиран от VII в. пр. Хр. Злат-
ният съд представлява ниска полусферична купа с цилиндрично 
гърло, украсено с канелюри и полукръгове, а долната му част, или 
търбухът, е разчленен от широки изпъкнали вертикални ребра. На 
дъното има два широки концентрични кръга, а между тях релефни 
пъпки, заобиколени с кръгчета. Купата е майсторски изработена 
от самородно злато (23,6 карата), висока е 12,5 см и тежи 1 кг 
и 50 г.

Съдовете произхождат най-вероятно от кенотафион, симво-
личен гроб, на тракийски вожд. Златната купа, предназначена за 
религиозни обреди, изглежда, е била пазена в храма на племето в 
продължение на 4–5 столетия. Тъй като смъртта е споходила вож-
да далеч от царството му, съдът, заедно с несравнимо по-новия, 
донесен твърде отдалече бронзов котел и съвсем новата кера-
мична купа, е бил използван за неговото символично погребение.

Съдовете са открити при изкопни работи за водопровод с 
багер през 1969 г. Кофата ги загребва заедно и най-вероятно 
напълно невредими, но когато изсипва пръстта, керамичният съд 
се натрошава, бронзовият се смачква и само златният остава 
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непокътнат, с една лека вдлъбнатина. И трите съда се пазят в 
Археологическия институт с музей при БАН.

2. Съкровището от Вълчитрън

Това единствено по рода си съкровище е намерено случайно 
през 1924 г. край село Вълчитрън, Плевенско. Състои се от общо 
13 златни предмета с общо тегло 12,425 кг: един голям съд с две 
дръжки, един съд от три листовидни Mкупи“, една голяма и три 
по-малки чаши с по една дръжка, два големи и три малки диска с 
форма на луковица, които обикновено се смятат за похлупаци на 
неоткрити съдове. Всички изделия са ковани от самородно злато, 
обработвано на листове. Някои от тях имат орнаментална укра-
са, изработена в така наречената техника ниело, която изисква 
голямо майсторство. Трите листовидни съдчета са съединени в 
основата си с тръбички от електрон – смес от злато и сребро. 
Особено богата, изумителна по своето въздействие е украсата 
на два от дисковете, в която основен мотив е скачената S-овид-
на спирала.

Повечето от изследователите смятат, че предметите са 
част от ритуален сервиз на храм от края на късната бронзо-
ва епоха. Най-доброто свидетелство за това е съдът, който се 
състои от три части и няма приложение в ежедневния бит. Той 
несъмнено е служел са смесване на три вида течности и с тази 
смес през кухата дръжка били извършвани обредни възлияния.

Вълчитрънското съкровище е най-голямото сред подобни па-
метници от късната бронзова епоха. Със своята фина изработка 
и особените форми на някои от съдовете то без съмнение е било 
притежание на някой тракийски племенен вожд, чието богатство 
от сребро и злато не е отстъпвало на знатните тракийци от 
MИлиада“ и MОдисея“.

Съдбата на това великолепно съкровище е много любопитна. 
То се появило на бял свят при прекопаването на нива за лозе и 
било разграбено от хората, които го открили. Вероятно съдовете 
са били поставени в дървен сандък или в кожена торба, защото 
при откриването имали тъмножълт цвят и селяните помислили, 
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че са бронзови. Един от тях дълго време хранел прасетата си 
в най-големия съд с тегло 4,5 кг. Благодарение на намесата на 
плевенските власти повечето съдове били открити, но някои от 
тях, Mразпознати“ като златни, били нарязани, за бъдат продадени 
по-лесно, поради което се наложило да бъдат реставрирани.

Вълчитрънското съкровище се съхранява в Археологическия 
институт с музей при Българската академия на науките.

3. Пръстенът от Езеро

Пръстенът е открит случайно през 1912 г. край село Езеро, 
Първомайско. Представлява отворена халка от дебела златна тел 
с дупки в двата края, където е вмъкната плътна елипсовидна 
плочка. Върху нея няма никаква украса, а само надпис от 61 дъл-
боко врязани гръцки букви, разположени в 8 неправилни реда без 
интервали или знаци, разделящи думите. Надписът не може да 
бъде прочетен по правилата на гръцкия език и затова много епи-
графи смятат, че е гравиран на изгубения език на траките. След 
направените опити за разчитането му изследователите така и 
не стигат до еднозначно заключение. В най-популярния от всички 
варианти се казва, че жената на покойника, отгледала неговите 
деца, е готова да го последва в отвъдното според древния тра-
кийски обичай.

Изглежда, пръстенът от Езеро е намерен при разрушаване 
на гроб, тъй като заедно с него са открити и други паметници, 
свързани с ранните погребални ритуали на траките, датирани 
към V в. пр. Хр. Оттук може да се направи изводът, че той е 
изработен специално като погребален дар, свързан с определен 
обред.

Възможно е пръстенът да принадлежи на културата Езеро 
от бронзовата епоха. Селищата на тази култура обикновено са 
били изграждани на хълмове и укрепвани с каменни стени. Според 
погребалния обред мъртвите трябвало да се полагат в гробове-
те легнали на една страна, със силно свити крайници (хокери), а 
до тях се слагали късове червена охра (минерална боя) и глинени 
съдове.
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4. Некрополът при Орсоя

Некрополът се намирал на самия бряг на Дунав, недалеч от 
село Орсоя, Ломско. Една пролет водите на реката придошли и 
подронили брега. Така бил открит още един уникален паметник 
на Древността по българските земи, чиято поява била истинска 
изненада в европейската праистория заради самобитните форми 
на културата, към която принадлежи.

Данните сочат, че некрополът принадлежи към късната брон-
зова епоха, която се развива в границите на близо половин хиля-
долетие – от 1450 до 1150 г. пр. Хр. Проучени са общо 343 гроба 
с трупоизгаряния, в резултат на което става ясно, че мъртвите 
са били изгаряни на клада, след което обгорелите им кости са 
били събирани и поставяни заедно с пепел от кладата в керамична 
урна. В гроба обикновено се поставяли като погребални дарове 
оръдия на труда – каменни стъргалки и бронзови сърпове, но най-
вече керамични съдове – чаши с две дръжки, идоли с човешки фи-
гурки, съдове с форма на животни, миниатюрни модели на култови 
предмети (масичка, трон, двойна брадва). Най-силно впечатление 
прави украсата на глинените изделия, която се състои от сти-
лизирани растения и своеобразни геометрични мотиви, инкрусти-
рани с бяла боя. Съдовете са изработени от пречистена глина 
и са покрити с орнаментални мотиви от спирали, ромбове, три-
ъгълници, гирлянди. Ако се вгледаме внимателно в украсата, ще 
забележим, че орнаментите представляват стилизирани детайли 
на облекло. Особено интересна е култовата фигурка на жена, в 
чийто скут е поставена фигурка на дете.

5. Плочата от Шаплъдере

Един от най-интересните паметници на древната българска 
култура е мраморната плоча от Шаплъдере. Върху нея в плосък 
релеф е изобразен конник, кола с четири колела, колар и зад него 
пътник. На места върху фона личат следи от червена охра, които 
свидетелстват, че релефът е бил живописван. Ремъците и юзди-
те са били бронзови или може би позлатени, а косите, гривите на 
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конете и дрехите на пътниците са били изрисувани, а това е ха-
рактерен похват в изобразителното изкуство през класическата 
епоха в района на Средиземноморието.

Сюжетът на сцената е изключително рядък. Някои изследо-
ватели дори смятат, че плочата от Шаплъдере е част от голяма 
композиция и че на нея е представено погребално шествие на 
преминаване в отвъдния свят. Изображението на кола с четири 
колела показва високото обществено положение на покойника, тъй 
като подобни средства за превоз били привилегия само на знат-
ните.

Дискусията за принадлежността на паметника, за смисъла 
на сюжета и времето на неговото създаване продължава вече 
десетилетия наред. Някои изследователи смятат, че той е тво-
рение от римската епоха, или по-точно от доимператорската 
епоха, когато Рим все още е бил република. Други са на мнение, че 
има гръцки произход, а трети – че е произведение на тракийската 
култура. Твърде противоречиви са становищата и за времето, 
през което е създадена плочата, тъй като различните учени я 
датират от V до III пр. Хр. Съществуват предположения, че сюже-
тът е свързан с гръцката традиция, а изпълнението е в стила на 
ранноримската епоха.

Мраморната плоча от Шаплъдере се пази в Археологическия 
институт с музей при Българската академия на науките. Тя е 
намерена случайно през 1917 г. в Беломорска Тракия при подготов-
ката на окопи за българската армия. Първи проучва паметника 
акад. Георги Кацаров, а след това с неговото изследване се заема 
проф. Богдан Филов.

6. Съкровището от Рогозен

От всички съкровища, открити досега на територията на 
България, Рогозенското е най-голямото. Част от съдовете са на-
мерени при изкопни работи за канализация, а останалите – по 
време на редовни разкопки. В едната яма е имало 65, а във вто-
рата – 100 сребърни съда с общо тегло над 20 кг. Съкровището 
се състои от пет вида съдове: 108 са фиали – плитки купички, 
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които са служели за пиене, 54 са канички с една дръжка, 1 ски-
фос – съд за пиене с две дръжки, 1 котиле – чаша без дръжка, 1 
гобеле – чаша без дръжка с биконично тяло. Всички те са богато 
украсени с орнаментални мотиви в стила на елинистическата 
епоха и със сцени от древногръцката и тракийската митология. 
Съкровището най-вероятно е принадлежало на тракийски храм, 
събирано там от даренията на поклонници. Установено е, че някои 
от съдовете са били направени в тракийски ателиета на север, 
а други на юг от Стара планина. Има съдове, които са били про-
изведени в самата Елада и един е бил изработен в Персия. Върху 
някои от тях се срещат гравирани с пунц имената на двама 
южнотракийски царе, Котис и Керсепблепт. Съдовете са израбо-
тени в сравнително кратък период от време през V–IV в пр. Хр. 
Разпределението им в две ями, като в едната броят им е кръгло 
число, показва, че те не са били заровени случайно и потвърждава 
предположението, че повечето от тези находки са останали от 
някакви жертвоприношения. Обичаят на древните хора да зара-
вят скъпоценни предмети в земята не е случайно. По този начин 
те ги изпращали като дар на боговете, за да измолят тяхното 
благоволение. Някога на територията на днешните северозапад-
ни български земи живеело тракийското племето трибали. Съкро-
вището е принадлежало на тяхното светилище, откъдето било 
извършено Mжертвоприношението“.

7. Съкровището от Панагюрище

Сред откритите досега произведения на античното златар-
ско изкуство от втората половина на I хилядолетие пр. Хр. в 
Тракия първо място по своята богата декорация и изкусна худо-
жествена изработка заемат съдовете от прочутото Панагюрско 
златно съкровище.

То се състои от 9 златни съда – четири ритона с животин-
ски (зооморфни) изображения, три антропоморфни кани, една ши-
рока фиала и една амфора с дръжки във формата на кентаври – с 
общо тегло 6,164 кг. Съдовете са богато украсени с релефни 
сцени от гръцката митология. Трите кани са във формата на 
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женски глави, а дръжките им завършват с фигура на митологично 
животно. Два от ритоните представляват глави на елен лопа-
тар, а третият е моделиран като протоме – предната част на 
козел с дълги извити рога, а четвъртият е с глава на овен с мал-
ки рога. Горната част и на четирите съда е украсена със сцени 
от древногръцката митология. Великолепната фиала е покрита 
отвън с релефни концентрични пояси от жълъди, негърски глави и 
растителни орнаменти.

Наред с удивителния реализъм в предаването особено на жи-
вотинските глави силно впечатление прави необикновеното из-
обилие на детайли – израз на онзи разточителен художествен 
вкус, който е характерен за изкуството от втората половина на 
елинистичната епоха.

Съдовете на Панагюрското съкровище са изработени с из-
ключително майсторство и представляват своеобразен връх в 
елинистичното златарство през V–III в. пр. Хр. Според най-голе-
мия изследовател на тракийската култура Иван Венедиков те са 
произведени в древния град Лампсак на западния бряг на Черно 
море и в тях се усеща влиянието на персийското златарство от 
онова време.

От откритите досега тракийски съкровища става ясно, че в 
земята обикновено се заравят единични (амфората с две дръжки 
и фиалата) и двойки (ритоните с глави на елен лопатар) съдове. 
Това навежда на предположението, че разполагаме само с част 
от Панагюрското съкровище – останалите съдове вероятно са 
заровени на друго място.

Съкровището е открито случайно през 1949 г. край Панагюри-
ще. На него попадат трима братя, докато копаят глина за тухли. 
Отначало те решават, че са намерили стари духови инструмен-
ти от месинг и нареждат съдовете до изкопа, които привличат 
вниманието на хората от околността. За щастие сред насъбра-
лото се множество се оказва и Петър Горбанов, уредник в мест-
ния музей. Още от пръв поглед той разбира за какво става дума 
и изпраща телеграми до директорите на Народния археологически 
музей в София и на Пловдивския археологически музей. И тъй като 
пътят от Пловдив до мястото на откритието е по-кратък, първи 
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пристига тук директорът на Пловдивския археологически музей, 
където днес се съхранява съкровището.

8. Тракийският град Севтополис

Единственият проучен засега тракийски град се намира на 
брега на Тунджа, наричана в Древността Тонзус, недалече от 
днешния Казанлък. Той бил планиран и построен от тракийския 
владетел Севт III през първата половина на IV в пр. Хр. на място-
то на укрепената му резиденция.

Градът заема площ от 5 хектара върху надречна тераса и 
представлява неправилен петоъгълник. Бил е укрепен с висока 
стена, дебела 2 м, с снабдена с бойни кули и бастиони. Тук живее-
ли богатите жители в обширни и здраво укрепени къщи. В северо-
източния край на града се издигал дворецът на владетеля, който 
заемал цял квартал и бил отделен със здрави крепостни стени.

Подобно на други елинистични градове Севтополис е планиран 
с две пресичащи се под прав ъгъл централни улици, а между тях 
са обособени правоъгълните квартали. В центъра има голям пра-
воъгълен площад, в северния ъгъл на града се намира цитаделата, 
отделно укрепена с каменна стена и квадратни кули по ъглите. 
Жилищата в Севтополис били изградени от ломен камък, непечена 
тухла и дърво, покрити с керамични керемиди. Най-внушителна по 
размер била резиденцията на Севт III, която представлявала дву-
етажна постройка с фасада, дълга 40 м, и с богата украса. Сред 
многобройните помещения особено се отличавала една обширна 
зала, разкошно украсена с многоцветна мазилка, наподобяваща 
мраморна облицовка.

Севтополис просъществувал до края на III в. пр. Хр., когато 
бил опожарен и разрушен.

При археологическите разкопки са открити луксозни ста-
рогръцки керамични съдове, покрити с черен лак, фрагменти от 
каменни скулптури, части от теракотови статуетки, а също и 
късове от амфори, произведени в гръцките центрове Тасос, Си-
нопе, Родос, Книдос, Хиос. Събрани са 2200 монети, от които 849 
произхождат от монетарницата на самия Севтополис и носят 
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образа на владетеля. Сред останалите монети се срещат други, 
сечени и от тракийските царе Спарток, Ройгос, Адей. Името на 
града учените узнали от голям надпис върху каменна плоча, която 
някога била поставена на градския площад.

Градът на Севт е открит през 1948 г. при строежа на язо-
вир MКопринка“, на чието дъно сега се намират неговите остан-
ки. Разкопан е изцяло от екип археолози под ръководството на 
акад. Димитър П. Димитров в продължение на шест години. Освен 
укрепената територия на града отчасти е проучено и неговото 
подградие. В непосредствена близост до Севтополис са разкопани 
няколко тракийски надгробни могили. Изследвани са също останки-
те от средновековното българско селище, възникнало върху тра-
кийските руини през ХI в.

9. Гробницата при Александрово

Гробницата е открита в самия край на ХХ в. близо до село 
Александрово, Хасковско. Изградена от прецизно издялани каменни 
блокове, тя има монументален вход с дълъг дромос и характерна 
кръгла конструкция с купол. Най-вероятно е била ограбена още в 
Древността, тъй като в нея не са намерени никакви ценни вещи, 
които съпровождат покойника в отвъдния свят.

Гробницата е забележителна преди всичко със стенописите 
по стените на гробната камера, където сред обичайните за IV в. 
пр. Хр. геометрични и растителни орнаменти е разгърната добре 
позната композиция, представяща лов на глигани. В сравнение с 
фреските в Казанлъшката гробница живописното изпълнение тук 
е далеч по-примитивно, но затова пък изображението е изключи-
телно по своя сюжет. Конници и пешаци, въоръжени и придруже-
ни от кучета, преследват огромен глиган. Особено впечатление 
прави масивната фигура на мъж, вдигнал с две ръце голяма брадва 
с две остриета. Той е изобразен в профил като останалите ге-
рои в сцената, но за разлика от тях е съвсем гол. Това показва, 
че ловната сцена има обреден характер и е свързана с някакъв 
тракийски култ. Подобно заключение потвърждава и формата на 
брадвата в ръцете на голия ловец – това е познатият от ран-
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ната елинистична култура Mлабрис“, който в средиземноморския 
свят представлява най-ранният символ на властта. Стенописи-
те от гробницата при Александрово са ценни не само със своето 
духовно съдържание, но и със сведенията, които ни дават за об-
леклото на траките, за въоръжението им, за сбруята на техните 
коне и т.н.

Гробницата при Александрово е проучена през 2000–2001 г. 
от доц. Георги Китов, който я датира в самото начало на IV в., а 
това означава, че засега това е най-ранната тракийска гробница 
със стенописи. Най-вероятно в нея е бил погребан някой от мест-
ните царе, а свещената ловна сцена в гробната камера е била 
посветена на неговия култ.

10. Съкровището от Летница

Съкровището от село Летница допълва картината на тра-
кийското изкуство от първата половина на IV в. пр. Хр. То е със-
тавено от две групи апликации. Към първата се отнасят изобра-
жения с традиционните за зверинния стил мотиви, а към втора-
та – изображения, в които са въплътени религиозни представи на 
траките.

В бронзов котел, обърнат с дъното нагоре, били заровени 
две юзди, 19 сребърни и позлатени апликации за конска сбруя към 
30 по-малки украшения и няколко десетки мъниста за нанизване 
на конски ремъци. Котелът с тумбеста, леко сплесната форма е 
без дръжка, с широки халки на раменете, за които вероятно се е 
завързвало въже. Най-съществените находки тук са апликациите, 
на които са представени релефни изображения от тракийската и 
древногръцка митология. На някои от тях виждаме тракийският 
бог конник Херос. Върху най-голямата апликация той е представен 
как напада изправена на задните си крака мечка, а под копитата 
на коня лежи убит вълк. На гърдите си героят носи броня, а на 
крака си – масивен наколенник, подобен на този от Могиланската 
могила край Враца. На други апликации е представена сцената 
MТерзание“, в която хищник убива тревопасно животно. На трети 
две хищни животни се бият помежду си. Най-оригинална е аплика-
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цията, на която тракийският майстор изобразил свещения мити-
чен брак на тракийския герой, който като награда за подвизите 
си получава спасената принцеса. Конският начелник пък представ-
лява сложна комбинация от изображенията на седнал лъв, глава 
на бик и растителни орнаменти. Всички сцени са изработени в 
характерен схематичен стил. Особените естетически виждания 
на майстора са подчертани от позлатата, която покрива само 
окосмените части на образите.

Украсите в съкровището от Летница са направени към сре-
дата на IV в. пр. Хр.

III. АНТИЧНОСТ

1. Античният град Одесос

Останките на големият крайбрежен град се намират под 
улиците и сградите на съвременна Варна. През VI в. пр. Хр. изсел-
ници от град Милет в Мала Азия се установили на територията 
на тракийското племе кробизи и там въздигнали свой град. При 
разкопките са открити мраморни украси от най-ранната сграда 
в Одесос – храма на Аполон, който бил върховно божество на гра-
да. Храмът бил толкова прочут, че се споменава в летописите 
на древните писатели. През IV в. пр. Хр. Одесос бил включен в 
границите на империята на Александър Македонски, но през III в. 
неговите жители успели да извоюват своята независимост. Бла-
годарение на процъфтяващата търговия гражданите на Одесос 
забогатели, за което свидетелстват останките от красиви и 
скъпи вносни стоки, златни монети статери, сечени в собстве-
на монетарница. През I в. градът е завладян от римляните. От 
периода на римското господство са останали развалините на ог-
ромните обществени бани, които и сега могат да се видят близо 
до градския център на Варна. По време на римското владичество 
Одесос бил един от най-значителните градове по бреговете на 
Черно море с високоразвита култура и цветущо изкуство. Градът 
запазил значението си и през първите години от разцвета на 
Византийската империя – от IV до VI в., когато се превърнал в 
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голям християнски и епископален център. В края на VI и началото 
на VII в. градът бил подложен на нашествията на авари и славяни, 
в резултат на които бил напълно опустошен. Върху руините на 
Одесос от незначително българско селище през VIII в. израснала 
средновековна Варна.

Началото на археологическите проучвания на Одесос е по-
ставено със създаването на Варненското археологическо друже-
ство, основано на 12 декември 1901 г. През 1906 г. в Девическата 
гимназия е открита музейна сбирка, по-късно прераснала в музей, 
който днес заема цялата сграда. В музея се пазят откритите при 
разкопки и строителни работи безценни съкровища, единствени 
свидетели на хилядолетната история на града.

2. Стелата на Анаксандър

През епохата на елинизма широко разпространение добили 
особено елегантните по форма и изящни по изпълнение надгробни 
плочи, или стели с разнообразни сюжети на фигуралната декора-
ция. Наред с по-обикновените образци, които имат подчертано 
занаятчийски характер, се срещат и такива произведения, които 
по своите художествени и естетически достойнства се нареж-
дат сред шедьоврите на античната надгробна пластика. Такъв е 
случаят с надгробния релеф на Дейнес – гражданин на черномор-
ския град Аполония Понтика, днешен Созопол. Мраморната плоча, 
висока близо 2,5 м и широка около половин метър, е отчупена в 
горния си край. Отпред в плосък мек релеф е изобразен самият 
покойник с химатион (мантия) и сандали, облегнат на тояга, пода-
ва кокал на своето куче, застанало на задните си лапи. Особено 
впечатление прави стилът на изображението – мъжът е предста-
вен в застиналата поза, с добре очертан профил, дълга къдрава 
коса и къса брадичка – нещо особено характерно за йонийската 
пластика от епохата на късния архаизъм. С красотата на леко 
преливащите се плоскости, с анатомичното съвършенство, спо-
койствие и уравновесеност на формите релефът се нарежда сред 
онези паметници, които предвещават раждането на голямото 
класическо изкуство от V в.
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Надгробната плоча е изработена в началото на V в. пр. Хр. 
Подобна е известната стела на Алксенор от Наксос, направена 
приблизително по същото време. На обратната страна на со-
зополската плоча се забелязва силуетът също на мъж в профил, 
който впоследствие е бил заличен.

В горния край плочата е завършвала с палмета – букет лис-
та, напомнящи човешка длан, която сега е отчупена. Двуредният, 
доста повреден надпис под нея гласи: MТук почива Дейнес Анаксан-
дър, най-знатен между гражданите, който в безукоризнен живот 
дочака смъртта.“ Когато епиграфите разчитат за първи път 
името Анаксандър, паметникът става известен като Mстела на 
Анаксандър“. Впоследствие от окончателния прочит на надписа 
става ясно, че изобразеният върху плочата е Дейнес, син на Анак-
сандър, което определя названието на паметника като Mстелата 
на Дейнес“.

3. Месамбрия Понтика

Месамбрия е един от най-древните градове в България, осно-
ван от преселници от дорийските градове Бизантион и Халкедон 
през V в. пр. Хр. В продължение на близо 2500 години той играел 
важна роля в историята на западния черноморски бряг. Близостта 
на медни находища и производството на жито създали благопри-
ятни условия за развитието на града като голям занаятчийски и 
търговски център.

Според някои езиковеди Месамбрия на тракийски език означа-
ва Mградът на Мелса“, а Понтика идва от гръцкото Понтос Евски-
нос – Черно море, т.е. градът на Мелса на Черно море. Останките 
на Месамбрия (през Средновековието градът е преименуван на 
Месемврия) се намират на живописен полуостров от северната 
страна на Бургаския залив, под съвременния град Несебър. Руини-
те на крепостни стени, жилища, езически храмове, църкви и днес 
се извисяват над красивите двуетажни къщи с еркери, надвиснали 
над калдъръмените улички в Стария град. Откриването на Ме-
самбрия продължава повече от век, тъй като археологическите 
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разкопки в града непрекъснато предоставят нови сведения за не-
говата история.

Значителна част от останките на строените и преустройва-
ни векове наред крепостни стени на Месамбрия остават скрити 
за погледа, тъй като се намират под водата. С времето нивото 
на морето се е повишавало, в резултат на което полуостровът е 
загубил голяма част от територията си. Днес най-добре може да 
се види главната порта с две големи кули вляво от съвременния 
вход на полуострова. През елинистическата и римската епоха в 
града е имало храмове на Зевс, Аполон, Асклепий, Хеката, Изи-
да и Серапис, Дионис и други божества, а през Средновековието 
на тяхно място били построени многобройни църкви, посветени 
на света Богородица, светите Апостоли, Христос Пантократор, 
света София и свети Стефан Акрополит. При проучванията са 
открити и останки от бани, от жилища на заможните граждани, 
огромен резервоар за питейна вода.

През 812 г. Месемврия била превзета от Крум с помощта на 
обсадни машини, построени от военен инженер, който бил покръс-
тен арабин. Според надпис от 860 г. градът е бил завладян от 
византийците, а по времето на цар Симеон бил отново включен 
в пределите на българската държава. През периода на Второто 
българско царство Месемврия неколкократно минавала ту към 
Византия, ту към България, а в края на ХIV в. била превзета от 
османските турци. Днес Старият Несебър представлява археоло-
гически и архитектурен резерват, включен в списъка на ЮНЕСКО 
като паметник със световно значение. През втората половина 
на ХХ в. градът е проучен от проф. Иван Венедиков и доц. Люба 
Огненова.

4. Филипополис

Някога, в най-древни времена, на място на днешния град 
Пловдив възникнало поселение, което просъществувало дълго. 
През ранножелязната епоха тук се намирало едно от големите 
тракийски селища на одрисите, наричано Пулпудева.
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През 342 г. пр. Хр. то било превзето от Филип II Македонски, 
който въздигнал град и го нарекъл на свое име, Филипополис. През 
46 г. сл. Хр. градът на Филип бил покорен от на римляните, които 
го укрепили и го превърнали в едно от главните икономически и 
културни средища в тракийските земи. В средата на III в. готите 
превзели Филипополис и го изпепелили до основи, но през IV в. бил 
изцяло възстановен. За първи път градът бил временно присъеди-
нен към територията на българската държава от хан Крум, а по 
време на Първото и Второто българско царство неколкократно 
минавал във владение на византийците. 

В съвременния град Пловдив са проучени останки от главния 
площад, наричан форум, части от жилищни сгради, амфитеатърът, 
баните, наричани терми, три раннохристиянски базилики, едната 
от които е епископска катедрала. Открити са и останките на 
една от най-ранните синагоги (еврейски храмове) в Тракия, строе-
на през III в. От нея са запазени мозайки на молитвената зала с 
еврейските символи – седмосвещник и лубарб, заедно с имената 
на дарителите, построили храма.

Паметниците на Филипополис са открити още по времето на 
османското владичество, когато западноевропейски пътешестве-
ници и дипломати в Османската империя насочват вниманието 
към старините на града. Проучванията започват веднага след 
Съединението на Княжество България с Източна Румелия, най-
вече при строежа на нови сгради, когато строителите попадат 
на древни руини. Тогава е основан и Археологическият музей в 
Пловдив, за да бъдат съхранени ценните находки. Днес на раз-
лични места в съвременния град могат да се видят останки от 
антични и средновековни сгради. Най-добре консервираният и рес-
тавриран паметник на архитектурата е амфитеатърът.

5. Античната Сердика и средновековният Средец

Древният град, чиито останки днес лежат под сградите на 
съвременната българска столица, бил наречен от римляните Сер-
дика, или Град на сердите, по името на тракийското племе серди, 
които населявали това място през V в. пр. Хр. Той бил основан 
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като римски лагер от пълководеца Марк Лициний Крас, покорил 
тези земи през I в. По времето на император Улпий Траян Сердика 
се превърнала във важен административен център със самостоя-
телно вътрешно управление и в негова чест била наречена Улпия 
Сердика. През II в. градът бил опасан от крепостна стена с от-
бранителни кули, за което свидетелстват два каменни надписа, 
а от III в. станал главно средище на провинция Вътрешна Дакия. 
Най-голям разцвет Сердика достигнала при управлението на им-
ператор Константин Велики (306–337 г.), който обичал да казва: 
MСердика е моят Рим.“ През този период градът процъфтявал и 
съперничел на много прочути древни градове. В началото на IХ в. 
бил превзет от хан Крум и включен в пределите на българската 
държава със славянското име Средец. През Средновековието Сре-
дец представлявал здраво укрепен административен и стратеги-
чески център.

От архитектурните паметници на древния град до нас са 
достигнали църквите MСв. Георги“, строена през IV в., и MСв. София“, 
строена през V или VI в. Археологическите разкопки на Сердика-
Средец започват през втората половина на ХХ в. При строежа на 
големите сгради в центъра на столицата са открити и разкопа-
ни голяма обществена сграда източно от църквата MСв. Георги“, 
обществени сгради, чиито останки са под бившия Партиен дом, 
Източната порта в подлеза до сградата на Президентството, 
Западната порта между улиците MЛомска“ и MКняз Борис I“, и Се-
верната порта пред днешните хали. Разкопани са и многобройни 
гробници в и около църквата MСв. София“, на изток от която е 
разположен некрополът (градът на мъртвите) на Сердика. В квар-
талите MОрландовци“, MФилиповци“, MОбеля“, MСтефан Караджа“ и 
при Медицинска академия са проучени римски робовладелски име-
ния. В квартал MБояна“, близо до прочутата Боянска църква, се 
намира дворецът на севастократор Калоян, управител на града 
при управлението цар Константин Асен (1257–1277 г.), който все 
още не е проучен.

Археологическото наследство в центъра на българската сто-
лица се охранява в границите на националния резерват MСердика-
Средец“ и две защитени зони. Запазените сгради на църквите MСв. 
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Георги“ и MСв. София“ са консервирани и реставрирани. Църквата 
MСв. София“ е действаща катедрала на Софийската митрополия. 
Останките от Източната порта са също консервирани и пред-
ставени по много подходящ начин в подлеза до Президентството. 
В приземието на бившия магазин MСофия“ са запазени основите на 
фронтална кула, а на изток, по улица MЕкзарх Йосиф“, се намират 
останките на ъглова кула на крепостната стена. 

6. Вила MАрмира“

Римляните се появили на Балканския полуостров още в края 
на III в. пр. Хр. През 148 г. те присъединили към владенията си Ма-
кедония, а две години по-късно завладели и Гърция. Веднъж стъпили 
в сърцето на полуострова, те насочили поглед към държавата на 
одрисите и към останалите тракийски племена.

Сред паметниците от времето на римското владичество са 
градските и извънградските къщи на заможните римляни, нарече-
ни вила урбана и вила рустика.

Извънградските вили по онова време представлявали центро-
ве на земевладелски имения. Такъв тип жилище е вила MАрмира“, 
открита през втората половина на ХХ в. от доц. Янка Младено-
ва близо до днешния Ивайловград. Тя се разпростира върху близо 
1000 кв. м площ. Постройките образуват четириъгълник, които 
ограждат вътрешен двор. Вилата е била разкошно украсена с 
каменна пластика от резбовани облицовки и статуи на римските 
богове. Особено живописни са били подовите мозайки със сцени, 
изработени в римската художествена традиция. Върху една от 
мозайките е представен собственикът на вилата и двете му 
деца, а върху друга са изобразени старогръцките митове за Ар-
темида и Актеон и Дионис и Ариадна.

Построена през I в., вила MАрмира“ била преустройвана някол-
ко пъти с цел да бъде превърната в удобно и красиво обиталище 
на своя собственик. Изглежда, той е владеел околните земи и е 
снабдявал с различни стоки близкия голям град Адрианопол (дне-
шен Одрин). Това продължило до втората половина на IV в., когато 
нашествието на готите стигнало до Адрианопол и в битка пред 
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крепостните му стени загинал самият император Валент. Готи-
те опустошили околностите на града и опожарили всички имения. 
Под пепелищата останала и вила MАрмира“.

Митът за Артемида и Актеон разказва как веднъж, когато 
дъщерята на Зевс и Лета, покровителка на лова и пазителка на 
женското целомъдрие, се къпела в една пещера, я зърнал младият 
ловец Актеон. Той бил поразен от нейната красота, ала богинята 
се ядосала и за наказание го превърнала в елен. Тогава ловецът 
бил подгонен от собствените си кучета, които го разкъсали.

7. Марцианопол

Северозападно от Варна, край изворите на река Девня, се 
намират руините на древен град.

Някога, в далечни времена, Рим бил управляван от император 
Марк Улпий Траян. Веднъж неговата сестра Марциана поискала да 
гребне вода от река Потамос със златен съд, но без да иска, го 
изпуснала. Съдът мигом потънал, ала скоро след това изплувал 
отново на повърхността. Това било истинско знамение и импе-
раторът решил да построи тук град, който нарекъл Марциана. 
Такава е легендата за Марцианопол, записана от готския историк 
Йорданес.

Градът възникнал през 106 г. и достигнал голям разцвет, за 
което свидетелстват сечените в него монети, но съдбата му 
била изпълнена с драматизъм. Попаднал под ударите на готските 
нашествия през III в., Марцианопол бил опожарен и разграбен, а 
по-късно бил възстановен. През V в. обаче бил отново превзет и 
разрушен, този път от хуните. През 614–615 г. градът бил напълно 
изоставен поради постоянните нашествия на славяните. В края 
на VII в. в развалините му основали селище прабългарите.

По време на археологическите разкопки тук са открити жи-
лищни и култови постройки, два слънчеви часовника, които не само 
измервали времето, но посочвали зимното и лятно слънцестоене 
и равноденствието. Безценна находка представлява едно от най-
големите монетни съкровища в света – 100 000 сребърни денария, 
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укрити в два огромни керамични съда, наричани долиуми, в които 
обикновено се съхранявало зърно.

Марцианополис е открит още в началото на ХХ в., когато 
тук започва да работи екип учени от Виенския университет наче-
ло с проф. Хайнрих Хартл. По-късно част от сградите проучва Ка-
рел Шкорпил. През втората половина на века разкопки провеждат 
редица български археолози. Налага се да бъде основан музей, в 
който да се съхраняват събраните от проучванията паметници.

8. Улпия Ескус

Ескус е бил един от най-красивите градове по дунавския бряг 
в римската провинция Мизия. Неговите древни постройки смай-
ват със своята грандиозност, а разхвърляните сред развалините 
архитектурни фрагменти – архитрави, конзоли и капители – са 
свидетелство за разточителната пищност в украсата на сами-
те постройки.

Градът се намира северозападно от с. Гиген, Плевенско, на 
около 5 км от устието на река Искър. В началото на I в. на това 
място е бил установен лагерът на VI Скитски и V Македонски ле-
гион. Около него възникнало селище, наречено от римския географ 
Клавдий Птолемей MЕскус на трибалите“, което ни дава основание 
да смятаме, че в него са живели предимно траки.

Според римския ред Ескус станал град след втората дакийска 
война през 106 г. По времето на император Константин Велики 
тук бил построен мост през Дунава, открит на 5 юли 328 г. През 
V в. градът пострадал вероятно от готските нашествия, когато 
била срината голяма част от крепостните стени. Император 
Юстиниан I (527–565 г.) възстановил укрепителните съоръжения, 
но не за дълго, тъй като в края на VI в. авари и славяни превзели 
града и напълно го унищожили.

След археологическите разкопки е установено, че градът зае-
ма 380 декара площ, защитена от построената през II в. кре-
постна стена. В средата е разположен форумът, ограден от три 
страни с величествена коринтска колонада. От север се издигал 
голям храм на Юпитер, а на югоизток – на Фортуна, за който се 
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знае, че е построен от император Комод след 184 г. На север от 
форума е имало базилика – постройка, разделена надлъжно чрез 
колони на няколко части, наречени кораби; южно от главната улица 
са открити останките от друга обществена сграда, покрита с 
многоцветна подова мозайка, изобразяваща сцена от комедията 
MАхейци“ на атинския драматург Менандър.

Улпия Ескус става известен още през ХVII в., когато е по-
сетен от италианския инженер и пътешественик граф Луиджи 
Марсили. Първите разкопки тук провежда през 1905 г. чешкият 
историк и археолог Вацлав Добруски. Най-мащабни проучвания се 
провеждат през втората половина на ХХ в. от доц. Гергана Кабак-
чиева, когато територията на Улпия Ескус е обявена за резерват 
и е построен музей.

9. Императорските надписи от Сердика

#На добър час! Най-великите и божествени императори, це-
зарите Марк Аврелий Антонин Август, победител на германите, 
победител на сарматите, баща на Отечеството, велик жрец, и 
Луций Аврелий Комод Август, победител на германите, победител 
на сарматите, дадоха за поддръжка на своята войска крепостни-
те стени на града на сердите, когато управител на провинция 
Тракия бе Азелий Емилияан.“

Този надпис, който може да види всеки софиянец или гост на 
столицата в подлеза пред Министерския съвет, се отнася към 
групата на римските строителни надписи, които ознаменуват го-
лемите държавни градежи – обществени сгради или крепостни 
съоръжения. В него според римската традиция двамата съимпера-
тори са упоменати с всичките си титли, но само първият е на-
зован Mбаща на Отечеството“ и Mвелик жрец“. Тъй като имената 
на единия съимператор и на управителя на провинция Тракия са 
заличени, епиграфите е трябвало да ги възстановят на базата на 
сравнения. Този древен обичай на заличаване на имена на владете-
ли се нарича дамнацио мемория. Чрез него римляните предавали на 
забвение низвергнатите от власт управници.
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Надписът е изрязан върху четири масивни каменни блока, 
вградени в крепостната стена при всяка от четирите порти 
на Вътрешния град на Сердика в годината, през която бил завър-
шен строежът. Самата година не е изписана, но ако се съди по 
периода, през който двамата императори са управлявали заедно, 
стената е била построена между 176 и 180 г.

От четирите надписа, вградени над всяка от четирите 
градски порти на Сердика, са открити два. Това е единствен 
случай в римската археология, тъй като обикновено се намират 
само единични подписи. Първият надпис е открит през 1957 г. при 
изкопни работи на кръстовището между улица MЕкзарх Йосиф“ и 
булевард MМария Луиза“, където някога се е издигала Северната 
порта. На втория надпис попаднали археолозите при разкопките 
на Западната порта, и то в насипа от развалини на десетина 
метра от самия вход. Този надпис се намира в хранилището на 
Музея за история на София и очаква своето място в неговата 
бъдеща експозиция.

10. Нове

На брега на Дунава, недалеч от съвременния град Свищов, 
се намират останките на римски военен лагер, наречен Нове. 
Лагерът бил основан през 45 г. по заповед на император Клавдий 
и построен от воините на VIII Августов легион. През 69 г. в него 
бил разположен I Италийски легион, който участвал във войната 
срещу даките. Има сведения, че по онова време лагерът е бил 
посетен от император Траян.

Лагерът имал правоъгълна форма с квадратни кули и порти, 
отначало издигнати от дърво върху землени насипи. Половин век 
по-късно дървено-землената крепост била заменена от каменна, 
която ограждала пространство от 170 декара с четири порти, 
ориентирани по посоките на света. Към края на III в. крепостта 
била разширена на изток, защото населението в лагера непрекъс-
нато нараствало.

Проучена е значителна част от града с различни сгради, най-
представителната от които наричали принципии – щаб на легио-
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на, която се намирала в центъра на укрепената площ. Всъщност 
това е комплекс от военен плацдарм, заобиколен с колонада, в 
който се влиза през параден вход, административни помещения 
и представителна сграда – базилика. Известни са останките от 
огромна военна болница, от жилища, обширна раннохристиянска 
епископална резиденция, построена в средата на V в., състояща 
се от епископски дворец, базилика с кръщелня и баня. Разкопани 
са градските бани, които в Римската империя служели не само за 
къпане, а като едно от местата за развлечения, срещи и водене 
на преговори. Извън стените на града е проучена римска вила, 
строена през II в.

Нове просъществувал повече от пет века, но след 602 г. бил 
превзет и разрушен от авари и славяни. През Ранното средновеко-
вие в неговите развалини възникнало малко българско селище.

За пръв път лагерът Нове е споменат от римския географ 
Клавдий Птолемей в негово съчинение от 170–178 г. През ХIХ в. 
първи се озовава сред развалините на лагера Феликс Каниц, а в 
началото на ХХ в. останките му изследва Карел Шкорпил, който 
първи съобщава за тях на научната общност. От 1960 г. бълга-
ро-полска експедиция, ръководена от акад. Димитър Димитров и 
акад. Казимир Маевски, започва да проучва града. По-късно експе-
дицията се ръководи от проф. Александра Милчева, а след това 
от доц. Евгения Генчева. Територията на града се намира под 
закрила на държавата.

IV. СРЕДНОВЕКОВИЕ

1.  Ранновизантийското златно съкровище 
от Варна

От нашите земи произхождат няколко шедьовъра на късно-
античното златарство, сред които е и съкровището от Варна. 
То се състои от 9 предмета за украса с общо тегло 417 г: две 
гривни, една диадема, части от три огърлици, един кръст и две 
апликации за колан. Въпреки че накитите са изработени с раз-
лични златарски техники, има нещо, които ги обединява, и това 
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е техният стил, който се изразява в съчетанието на златото с 
перли, цветни камъни, стъклени пълнежи и емайл.

Най-масивни са двете гривни, състоящи се от широка ръчна 
халка, свързана с кръгла плочка. Върху халката с плоска златна 
тел е изобразена схематично лоза с гроздове, чиито зърна са от 
перли, а плочката е разделена на клетки с геометрична форма, 
запълнени с емайл.

Диадемата се състои от две златни ленти, свързани с пето-
ъгълна златна плочка, която е украсена с перли, опали и тъмнозе-
лени стъклени пълнежи.

Едната от огърлиците е плетена от тънка тел, разделена 
на равни интервали от плочки с полускъпоценен камък, втората, 
от която са запазени пет сегмента, се състои от сърцевидни 
гнезда със светлозелени стъкла, а помежду им има кръгли гнезда с 
перла или опал; третата огърлица е от триъгълни плочици, между 
които висят на телчета инкрустирани в гнезда зелени и светло-
сини стъкла, перли и полускъпоценни камъчета.

Лицевата повърхност на кръста е разпределена на отделни 
клетки, изпълнени с гранатови пластинки, върху които се откроя-
ват стилизирани мотиви с малахитови плочки. Върху обратната 
му страна са гравирани растителни мотиви.

Апликациите за колан представляват плочки с петлици за 
закрепване към ремъка, покрити със същите клетки, запълнени с 
малахити и гранати.

Накитите като тези от Варненското съкровище са носени 
през V и VI в. във Византийската империя и държавите, които 
били под нейното културно влияние. Така например гривните мно-
го приличат на тези, които носели придворните дами на императ-
рица Теодора – съпругата на император Юстиниан, изобразена на 
мозайките в църквата MСвети Аполинарий“ в италианския град 
Равена. Техниката на изработка на този вид накити е типична за 
византийското златарство от онова време – спояване на пред-
варително изрязани и ковани части с пищна украса от цветни 
стъкла, полускъпоценни камъни и перли.

Скъпоценните накити са открити от студенти през 1961 г. 
при строеж на лятно кино на варненската улица MМакедония“. 
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Мястото се намира на около 500 м извън североизточния ъгъл на 
крепостната стена на римския и ранновизантийски град Одесос, 
където няма културни напластявания. Съкровището е публикувано 
от д-р Димитър Димитров в български и чуждестранни научни 
издания и се съхранява във Варненския археологическия музей.

2. Обковите за колан от Велино

Село Велино се намира на 12 км западно от първата сто-
лица на българите Плиска. Там са открити два сребърни обкова, 
единият от които представлява накрайник, а другият – част от 
така наречената Mшарнирна апликация“. Първоначално обковите 
са били излети, поради което са изключително масивни, а след 
това допълнително са били обработвани с резец. Предполага се, 
че са украсявали колан на неизвестен велможа от владетелския 
двор през VIII в. Накрайникът е покрит с растителен орнамент от 
палмети, а върху апликацията е изобразен грифон в профил, леко 
приклекнал и вдигнал предната си лапа.

Подобни паметници дотогава в България не били откривани, 
но в албанските планини в началото на ХХ в. са намерени така 
наречените Mсъкровищата от Врап и Ерсеке“, съставени от злат-
ни обкови за колани и златни съдове. През 1989 г. проф. Йоахим 
Вернер доказа, че те са част от съкровищницата на хан Кубер, 
най-малкия син на Кубрат и брат на Аспарух, който се опитал да 
основе българска държава със столица Солун. Но Кубер претър-
пял неуспех и някои от неговите наследници били принудени да 
потърсят убежище в албанските планини, където заровили част 
от скъпоценностите. Други избягали в дунавска България и така 
пренесли модата да се носят колани с обкови в двора на Аспарух. 
За разлика от средновековните царе хановете не носели корони, а 
богато украсени със злато колани – знак за тяхната власт.

Обковите са намерени в изкоп за нова сграда в село Велиново 
през 80-те години на миналия век. В продължение на няколко годи-
ни ги съхранява селски учител, който впоследствие решава да ги 
предаде на Шуменския исторически музей. Едва когато предмети-
те са почистени от пръстта и патината, се оказва, че това са 
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масивни сребърни обкови за колан. Находките са публикувани от 
проф. Станислав Станилов и Георги Атанасов в списание MАрхео-
логия“.

3. Мадарският конник

Върху отвесната плоскост на високите 100 м скали, изви-
сяващи се над село Мадара, Шуменско, е изсечен монументален 
релеф с четири фигури, известен като Мадарския конник – най-за-
бележителното творение на старобългарската скулптура.

На релефа е представен конник в ход надясно, забил копие в 
повален лъв, а зад него тича куче с изплезен език. Времето не е 
пожалило уникалния паметник и подробностите трудно се дола-
вят. И все пак ясно се вижда, че ездачът има дълга коса, обут е 
в широки панталони, на гърба си носи вероятно колчан със стре-
ли, а кракът му е пъхнат в стреме. От двете страни на коня и 
под него има надписи на гръцки език, издълбани в различно време, 
които представят каменен летопис на събития от българската 
история през VIII в. Първият е свързан с отношенията между хан 
Тервел и император Юстиниан II Ринтомет, вторият разказва за 
деяния на хан Кормисош (или Крум) и третият за сключен от хан 
Омуртаг мир с неизвестен владетел.

Кой е конникът от Мадара и кога е създаден той? Проучване-
то на релефа и на надписа върху него има дълга история не само 
по време, но и поради различните и често противоречиви мнения 
по този въпрос. Някои изследователи смятат, че конникът е изоб-
ражение на тракийското божество Херос, други са на мнение, че 
това е самият персийския цар Дарий, трети са убедени, че вър-
ху скалата е увековечен някой от българските ханове – Аспарух, 
Тервел, Крум или Омуртаг. Съществуват и предположения, според 
които релефът изобразява небесния бог Тангра или пък митичния 
герой конник на степните народи. Безспорна истина обаче оста-
ва, че Мадарският конник е изсечен след VII в. и че представлява 
представителен паметник на българското ханство.

Мадарският конник е открит през 1872 г. от Феликс Каниц. 
Редица изследователи изказват мнения за него, но те се осно-
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вават само на повърхностни впечатления отдалеч. Истинското 
проучване започва доста късно – през 1897 г., когато е издигнато 
първото скеле, от което става възможно непосредствено наблю-
дение на паметника. В началото на 90-те години на миналия век 
е издигнато поредното скеле, за да бъдат изследвани изменения-
та на скалата под въздействието природните условия. Релефът 
е обявен за паметник на културата със световно значение под 
закрилата на ЮНЕСКО.

4.  Надписът на хан Омуртаг в църквата 
MСвети Четиридесет мъченици“

#Кан ювиги Омуртаг, обитавайки своя стар дом, направи пре-
славен дом на Дунава и по средата на двата преславни дома, 
като измери разстоянието, направи могила и от средата на тази 
могила до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунава има 
20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха 
земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и 
друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, 
да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта 
е Омуртаг кан ювиги. Нека бог го удостои да живее сто години.“

Надписът на хан Омуртаг съобщава за строежа на един от 
извънградските дворци крепости на владетеля, чиито останки 
днес са открити и проучени на румънския остров Пъкуйул луй 
Соаре, недалече от Силистра. В него е въплътено философското 
разбиране на владетеля за преходността на човешкото битие и 
за стремежа на човека да остане в паметта на потомците с 
делата си.

Надписът е изрязан върху една от мраморните колони, които 
носят сводовата конструкция на църквата MСвети Четиридесет 
мъченици“ във Велико Търново. До нея се извисява другата колона 
с надпис на цар Иван Асен II, в който се разказва за победата му 
над византийския император Теодор Комнин през 1230 г. Колона-
та на хан Омуртаг била пренесена тук от Плиска, за да напомня 
на всички, че династията на Асеневци е приемник на езическите 
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династии от Първото българско царство и е законен носител на 
българската държавност от най-древно време.

Колоната на хан Омуртаг от църквата MСвети Четиридесет 
мъченици“ е първото археологическо откритие в България, напра-
вено от българин. Това е д-р Христо Даскалов, който през 1859 г. 
успява с големи усилия да проникне в църквата, използвана по оно-
ва време от турците за джамия, и да снеме препис от надписа. 
През 1860 г. той публикува откритието си в руско академично из-
дание. Отначало изследователите приемат надписа с изненада и 
дори с известно съмнение в неговата автентичност, но по онова 
време присъствието на средновековните българи в европейската 
история почти не се забелязвало.

5. Плиска

Първата столица на българите на Долния Дунав се намира 
в обширна равнина, заобиколена от плата, недалече от скалния 
венец с Мадарския конник. 

Крепостта Плиска, т.е. на лагера, каквато всъщност е била 
тя при създаването си, представлявала землен насип с ров от-
пред и лека ограда от набити в земята колове, наречена палисада. 
В средата на землената крепост се намирал ханският дворец. 
От най-ранния период постройките в Плиска били с тухлени сте-
ни, издигнати върху каменни основи, и с дървени чардаци. В на-
чалото на IХ в. била издигната каменна крепост, или Вътрешен 
град, на 440 декара площ. Основите на тази грамадна постройка, 
известна като Крумов дворец, били съградени от големи варови-
кови блокове. От такива блокове са били и стените на четирите 
масивни кули, които се издават извън правоъгълните очертания 
на тази сграда. През 811 г. Плиска била опожарена от войниците 
на византийския император Никифор I Геник. Постройките след 
възстановяването на града вече изглеждали по съвсем друг начин. 
Крепостните стени и дворцовите сгради имали каменен градеж 
от дялани варовикови блокове и имали изключително въздействие 
със своята внушителност и монументалност. Във Външния град 
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били разположени многобройни селища на земеделци и занаятчии и 
отделни дворци на велможи.

В Плиска приел кръщението си в християнската вяра българ-
ският хан Борис I. Недалеч от стените на Вътрешния град той 
построил храм – Голямата базилика – с огромен манастир. Когато 
през 893 г. цар Симеон преместил столицата във Велики Пре-
слав, в Плиска останал само управител и във Вътрешния град се 
заселили обикновени българи, които дотогава обитавали Външния 
град.

Плиска е означена на географска карта, отпечатана в Ам-
стердам през 1688 г. През 1767 г. за нея споменава германецът 
Карстен Нибур, който посещава тези места, а през 1878 г. с 
развалините се запознава Феликс Каниц, който стига до извода, 
че това са останки от античен град. Чешкият учен Константин 
Иречек първи се досеща, че е възможно руините да са на спомена-
тия във византийските извори от Х–ХI в. Плисков, но истинският 
откривател на Плиска е неговият племенник Карел Шкорпил. Той 
разкопава и първите каменни сгради – Тронната палата и Голя-
мата базилика. Оттогава, особено през 70-те години на ХХ в., с 
проучването на Плиска се занимават редица археолози от различ-
ни поколения.

6. Велики Преслав

Руините на втората българска столица Преслав се намират 
върху надречните тераси на левия бряг на река Тича, там, къде-
то тя излиза от гънките на планината. Градът се състоял от 
две части, укрепени с каменни стени – Външен, с площ 3,5 кв. км 
и Вътрешен, с площ 250 декара. Освен това на отвъдния бряг 
на Тича били разположени извънградските манастири и имения на 
столицата.

Вътрешният град бил почти изцяло застроен от представи-
телни, административни и жилищни сгради, църкви, стопански по-
мещения. В него са проучени Тронна палата, архиепископски дво-
рец, катедрална църква, казарма и дори площад с монументален 
фонтан. Във Велики Преслав няма дворец, а комплекс от сгради, 
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наричани на старобългарски език Mполати“, т.е. палати, чиито 
отделни части били строени и преустройвани много пъти, както 
подобава на столица на Златния век. При разкопките са открити 
останки от разкошната украса на дворците и църквите – подови 
мозайки от цветни камъни, резбовани мраморни плочи и корнизи, 
облицовъчни плочки от рисувана керамика, части от стенописи и 
от стенни мозайки от дребни кубчета.

Във Външния град, разделен на квартали, се намирали къщи-
те на знатните българи с малки семейни църкви, работилниците 
на занаятчиите, магазините на търговците, землянките на по-
бедните жители. В южната част на една тераса се издигала 
Симеоновата Кръгла златна църква, а в северната, високо над 
дворците – големият царски манастир.

Първите разкопки на Велики Преслав извършват в края на 
ХIХ в. проф. Васил Златарски и акад. Фоьдор Успенски, но най-голе-
ми заслуги за първите проучвания на града има преславският учи-
тел Йордан Господинов. През 50-те години на ХХ в. българските 
археолози разкопават Тронната палата, Кръглата църква и части 
от крепостните стени. Най-мащабни проучвания се провеждат 
през 60–80-те години, отначало под ръководството на Станчо 
Ваклинов, а по-късно от голям колектив, когато са разкопани об-
ширни площи от дворцовия комплекс, царския манастир, манасти-
ра при Кръглата църква, крепостните стени и порти.

7. Надписът на чъргубиля Мостич

#Тук лежи Мостич, който беше чъргубиля при царя Симеон и 
при царя Петър. Като стана на осемдесет години, той остави 
чъргубилството и цялото си имущество, стана черноризец и в 
това (си звание) завърши своя живот.“

Този надпис е изрязан върху надгробната плоча на един от 
велможите на Първото българско царство през Златния век. MЧър-
губиля“ е славянизираната форма на Mичергу-боила“, т.е. Mвътреш-
ния боил“, което означава третия човек в държавата след хана 
и кавхана. Този велможа произхождал от знатен род и бил близък 
сподвижник на цар Симеон, за да бъде издигнат сред неговите 
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първи министри. Като изключително доверен човек на владетеля 
и семейството му той останал на своя пост и при неговия син 
Петър. Когато навършил 80 години, изоставил дворцовата служ-
ба, отказал се от богатствата и се оттеглил в манастир. По 
време на разкопките археолозите повдигнали плочата и открили, 
че в зидания гроб около скелета има само 28 гвоздея от изгнилия 
през изминалите хиляда години дървен ковчег. Знатният монах 
бил погребан само с просто расо, дори кръстът му бил дървен и 
не стигнал до потомците. Образът на чъргубиля Мостич е въз-
становен по неговия череп от проф. Йордан Йорданов.

Гробът на чъргубиля Мостич е открит при разкопки, ръко-
водени от тогавашния асистент Станчо Станчев Ваклинов, на 
27 ноември 1957 г. в развалините на манастирска църква в мест-
ността Селище (Външния град на Велики Преслав). До него екс-
педицията открила друг, разрушен и ограбен гроб, несравнимо по-
добре устроен. Поради това се смята, че там е бил погребан, пак 
като монах, цар Петър, канонизиран за светец от Българската 
православна църква.

8. Царевец

Средновековният български град обикновено е бил разпо-
ложен на естествено укрепено място, често пъти на хълм или 
на високо плато с отвесни скали, спускащи се към течащата 
около него река, която подсилвала сигурността на укрепление-
то. Столицата на Второто българско царство Търново е била 
разположена на два хълма – Царевец и Трапезица, между които 
живописно лъкатуши река Янтра. Царевец е хълмът, на който са 
били съградени дворците. Високият скален венец е бил допълни-
телно укрепен със стени и кули, които следват очертанията на 
терена. На 120 декара площ е разкопан изцяло гъсто застроен 
средновековен град, под който са открити руини от времето на 
Първото българско царство, от ранновизантийската, римската 
и тракийската епоха. Различават се отделни квартали с църкви, 
големи и вероятно богати за онова време домове, между които 
криволичат тесни улици. В приземните части на някои от къщи-
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те са проучени магазини и работилници. На най-високата част 
на хълма се извисява Патриаршията с катедралата MВъзнесение 
Господне“ и манастир с двореца на патриарха. На североизток от 
Патриашията е разположен дворецът на българските царе. В под-
ножието на Царевец, Трапезица и Девин град са били разположени 
подградията, също добре укрепени. Едно от тях – между Царевец 
и Трапезица – е било благоустроено от царете и било наречено 
Новия град. В него са се намирали царският манастир MВеликата 
лавра“ с храма MСвети Четиридесет мъченици“, църквите MСвети 
Димитър“ и MСвети равноапостоли Петър и Павел“.

Когато през 1393 г. след продължителна обсада престолният 
град Търнов паднал в ръцете на османските завоеватели, дворци-
те и църквите били разрушени, велможите и знатните граждани 
били избити и прогонени. По-късно на хълма се заселили турци, 
които живеели в примитивни обиталища, а през ХV в. на това 
място била построена джамия.

9. Златната монета на цар Иван Асен II

Първата монета, сечена от български цар, засега е известна 
в един-единствен екземпляр, което означава, че са били изработе-
ни много малък брой монети. Съществуват сведения, че втората 
монета се намира в частна колекция в България.

Монетата на най-великия между владетелите на Второто 
българско царство е леко вдлъбната и пукната от едната страна 
при сеченето. Направена е от 18-каратово злато и тежи 4,33 г. 
На лицевата страна е представен Христос, който благославя с 
дясната ръка, а в лявата ръка държи евангелие. От обратната 
страна е изобразен цар Иван Асен II в цял ръст, със заоблена бра-
да и ниска корона, украсена с перли. Дясната ръка владетелят е 
поставил на гърдите си, а с лявата поема меч в ножница от све-
ти Димитър. Светецът е с бойни одежди, наметнат с мантия. С 
дясната ръка той полага короната на главата на царя, а с лявата 
му подава меча. Това е така наречената интронизация – приема-
нето на властта от небесния покровител на династията. Когато 
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попаднала в ръцете на ценителите, монетата била пробита, кое-
то показва, че известно време е била носена като накит.

Според специалистите златните монети на Иван Асен II са 
сечени след неговата победа над епирския деспот Теодор Комнин 
в битката при Клокотница през 1230 г.

Монетата има необикновена история. Тя била намерена на 
Адриатическото крайбрежие в днешна Хърватия през първата по-
ловина на миналия век и е купена от частен колекционер, който 
водел кореспонденция с проф. Тодор Герасимов от Археологическия 
институт в София. В едно свое писмо до професора той му съ-
общил, че притежава златна монета, която смята за българска. 
Веднага станало ясно, че колекционерът иска да замени тази мо-
нета с два много редки златни денара (римски монети) от съ-
кровището, намерено в Марцианополис. Затруднен да се справи с 
проблема сам, българският учен се обърнал за съдействие към ми-
нистъра на народната просвета. Случаят стигнал до Народното 
събрание, което на тайно заседание решило размяната да бъде 
направена. Но по изричното желание на колекционера тя трябва-
ло да бъде осъществена неофициално. Тогава професор Герасимов 
предприел семейно пътуване до западната ни съседка, пренасяйки 
тайно златните денари, а на връщане съпругата му нанизала мо-
нетата на цар Иван Асен II на колието, което неизменно носела 
през цялото пътуване. Така безценният паметник се отзовал в 
България. Днес монетата се пази в нумизматичната колекция на 
Археологическия институт с музей при БАН.

10. Боянската църква

Боянската църква е не само най-яркият образец на Търнов-
ската живописна школа, но и Mшедьовър на балканската живопис 
от всички времена“. 

Запазеният напълно храм се намира в софийското село Боя-
на, разположеното в полите на Витоша. Запазеният надпис, кой-
то свидетелства за изграждането и изписването на църквата, 
всъщност се отнася само до една част от нея, тъй като тя се 
състои от три части, строени по различно време. Най-старата 
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е източната част, представляваща малка кръстокуполна сграда. 
До нея през XIII в. е била достроена така наречената MКалоянова 
църква“, за която става дума в надписа. Издигната е на два ета-
жа като семеен храм на местния велможа севастократор Калоян, 
братовчед на цар Константин Асен и внук на сръбския крал Сте-
фан, и съпругата му Десислава. Към Калояновата църква е долепе-
на трета, западна пристройка, която също е двуетажна и е била 
построена през втората половина на XIX в.

Стенописите на Боянската църква също произхождат от 
различни епохи – XI–XII в. и 1259 г. Живописната украса в източ-
ната църква и в приземната гробница от XIII в., които са добре 
запазени, се нареждат сред най-представителните паметници на 
българското средновековно изкуство. В нея Боянският майстор е 
внесъл редица елементи, които нарушават строго установените 
дотогава правила и е наситил образите със смайващо чувство 
за реализъм и психологическа дълбочина. Неговата изключителна 
дарба на портретист намира ярък израз в образите на ктито-
рите на църквата – севастократор Калоян и неговата съпруга 
Десислава – и на цар Константин и царица Ирина. Стенописите в 
Бояна се отличават и с великолепието на цветовата гама, която 
достига най-голямо богатство и сочност в лицата на изографи-
саните образи.

В началото на 60-те години при ремонт бе открит ръкопис-
ният средновековен поменник на църквата, а през 2008 г. името 
на зографа създал ренесансовите изображения.

 Боянската църква е открита от руския славист В. Григо-
рович през 1844–1845 г. По-късно за нея пишат Ст. Веркович и 
Константин Иречек. Голяма монография посвещава на храма све-
товноизвестният изкуствовед Андрей Грабар. Свои проучвания са 
публикували Г. Стойков К. Миятев, Н. Мавродинов и други наши 
учени. Днес Боянската църква е един от седемте български па-
метника на културата със световно значение.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


